
Bárki indítványt tehet a díjazott szemé-
lyére május 10-ig. Az elismerést június
28-án, a Semmelweis Napon adják át. 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szö-
vetsége akadémiai minõsítéssel ismerte el
az Óbudai Kaszások szakmai programját.

A „Mozdulj rá! 2×3”, hat állomásból álló
sportesemény-sorozat következõ állomása:
május 12-én a Tour de Óbuda biciklisnap.29

Tour de Óbuda kerékpárosnap

XIX. évfolyam 9. szám                Megjelenik kéthetente              2013. május 8.

5
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj

28
Akadémiai minõsítés a Kaszásoknak 

Óbudai Továbbtanulási 
Támogatás

A felsõoktatásban továbbta-
nulni szándékozó, azonban a
képzés költségeit vállalni
nem tudó tehetséges fiatalok
segítésére a képviselõ-testü-
let 2012-ben Óbudai Tovább-
tanulási Támogatás néven
pénzügyi alapot hozott létre.

RÉSZLETEK A 26. OLDALON

A z önkormányzat képviselõ-testülete
legutóbb április 25-én ülésezett. A

fórumon a képviselõk döntõ többségé-
nek egyetértésével sportcélú ingatlanok
létrehozásáról, pályázatokról, együttmû-
ködési megállapodásokról határoztak,
valamint döntés született a közétkeztetés
ellenõrzésérõl is. TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

A gyermek és ifjúsági irodalom területén végzett több évtizedes munkássága, örök értékeket képviselõ alkotómûvészete, szívet melengetõ köl-
temények és mesefigurák megteremtésének elismeréseként Csukás István írónak Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címet adományozott a képvi-
selõ-testület. A kitüntetést Bús Balázs polgármester adta át május 4-én, Óbuda Napján a Szentlélek téri színpadon              KÉPRIPORT A 2-3. OLDALON

Csukás István az új díszpolgár

Ó buda Napján, május
4-én nyílt meg a

Krúdy-negyed az Óbudai
Társaskör, a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum, a Kéhli
Vendéglõ, valamint a Mó-
kus Sörkert és Étterem
összefogásával. A Krúdy-
negyed létrehozása hozzá-

járulás az óbudai Krúdy-év
eseményeihez. 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A 8. OLDALON

Sportcentrumok
a városrészben

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
május 21-én, kedden jele-
nik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Krúdy-negyed nyílt

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda Napja

A hagyományos Fõ
téri, Szentlélek téri,

Zichy-udvarbeli, Mátyás
király úti és Csobánka
téri programokon kívül
idén két helyszínnel bõ-
vítették a kínálatot: a
Gázgyári külsõ lakótele-
pen és az Óbuda-Újlaki
Promenádon is várták a

vendégeket. Az egész
napos eseményen csalá-
di- és sport-programok-
kal, színpadi elõadások-
kal, kézmûves kirakodó-
vásárral, civil udvarral,
közbiztonsági bemuta-
tókkal kedveskedtek a
látogatóknak. Óbuda
Napján adtak át több ön-

kormányzati kitüntetést
is: a díszpolgári címet, a

„Pro Óbuda”-díjat, az
Óbuda Kultúrájáért- és
az Óbuda Sportolója-dí-
jat, valamint a Hideg-
kuti Nándor Emlékpla-
kettet. 

A városrészben most
is több helyütt (Aquin-

cum-Mocsáros, Békás-
megyer-Ófalu, Csúcs-
hegy, Péterhegy, Pün-
kösdfürdõ, Csillagvirág
- a Mátyás király út le-
zárt szakasza és a TIC
parkolója) lehetett pik-
nikelni. 

R endhagyó köztéri
kiállítást nyitott

meg Bús Balázs polgár-
mester „Krúdy élet-ké-
pek” címmel május 2-án
a Kórház utcában a

Krúdy-év tiszteletére,
az Óbudai Múzeum ren-
dezésében, az Óbuda
Napja kísérõ programja-
ként. (Megtekinthetõ
október 15-ig).

Dr. Chemez Rozália a hátrá-
nyos helyzetû, mozgásukban
korlátozott, idõs koruk miatt
segítségre szoruló III. kerüle-
ti emberekért végzett gyógyí-
tó és önkéntes közösségi
munkája elismeréseként „Pro
Óbuda”-díjat vehetett át

Önkormányzati kitüntetéseket adtak át 

Óbuda Napja új helyszíneken, díjakkal, piknikkel 

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere köszöntötte a Szentlélek té-
ren megjelenteket a kitüntetések átadása alkalmából. Beszédében Óbuda Nap-
ját a kerület talán legfontosabb közéleti, kulturális eseményének nevezte, mely
alkalmat ad a közösség nagyjaival való találkozásra. Egyúttal megemlékezett a
most ballagókról és a közeli Anyák napja alkalmából az édesanyákról is. Köszö-
netét fejezte ki a kerületi pártok, szervezetek képviselõinek a szûkebb pátriáért
való összefogásért, partnerségért.
- Annak érdekében, hogy óbudai egyediségünket megõrizhessük, hogy város-
részünk tovább fejlõdhessen, sokak együtt gondolkodására és közös cselek-
vésre van szükség. Ugyanakkor azokra az egyéni teljesítményekre is büszkék
lehetünk, melyek a tudomány, a mûvészet vagy éppen a sport területén szület-
tek, s ez által erõsítik a III. kerület jó hírét - mondta a polgármester.

„Büszkék lehetünk az egyéni teljesítményekre”

Dr. Varga Józsefnek állha-
tatos és példaértékû állat-
orvosi munkája, az állat-
védelem területén végzett
kiemelkedõ tevékenységé-
ért adományozott „Pro
Óbuda”-díjat a városrész
képviselõ-testülete 

Fördõs Lászlónak, a Folyondár utcai sportcsarnokban mûködõ röplabda-szakosztály
nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményeinek elérését eredményezõ irányító
munkájáért, Óbuda sportéletének, ezáltal a kerület hírnevének öregbítésében kifej-
tett tevékenysége elismeréseként „Pro Óbuda”-díjat adományozott az önkormányzat

Lehmann Imre szintén
„Pro Óbuda”-díjban része-
sült, évtizedeken át a ve-
võk megelégedésére vég-
zett munkájáért, a kiváló
minõségû, tökéletesre sü-
tött termékeinek elisme-
réseként 

Lapzártakor érkezett: immár hetedik alkalommal rendez-
te az önkormányzat a századfordulós hangulatot idézõ
fesztivált, az Óbuda Napját május 4-én, mely ingyenes
kulturális rendezvénysorozat Óbuda 12 helyszínén és
számos, ezen a napon díjmentesen látogatható intéz-
ményben. Az eseményt Bús Balázs polgármester nyitotta
meg, majd átadta az önkormányzati kitüntetéseket.

Élet-képek Krúdyról

„Pro Óbuda”-díjasok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Héja Domonkos, az
Óbudai Danubia Ze-

nekar alapítója kapta idén
az Óbuda Kultúrájáért-dí-
jat. A mûvész a kerület
kulturális életében betöl-
tött kiemelkedõ kultúra-
közvetítõ tevékenysége el-
ismeréseként részesült a
kitüntetésben. A díjátadás
idején a díjazott Németor-
szágban vezényelt, ezért
nem tudta személyesen át-

venni kitüntetését. Kérésé-
re az Óbuda Kultúrájáért-
díjjal járó oklevelet, vala-
mint Seres János szobrász-
mûvész „Oszlopok” címû
kisplasztikáját édesanyja,
Fáth Helga vette át. Héja
Domonkos ezzel szerette
volna kifejezni köszönetét
azért, hogy édesanyja kis-
korától kezdve segítette
mûvészi útján, támogatta
céljai elérésében.

A képviselõ-testület Óbuda-Békásmegyer Közbiztonságáért-díjat adományozott Turcsányi
Gábor mentõ szakápolónak, Szücs-Mátyás Renátának, a III. kerületi Polgárõr Egyesület
tagjának, Kern Mónika rendõr õrnagynak, Décsi Gábor rendõr törzszászlósnak, Kõmûves
Attila tûzoltó zászlósnak, Mudri Zoltán közterület-felügyelõnek. Pásku Károly Szabolcs
rendõr fõhadnagy polgármesteri dicséretben részesült. Az elismeréseket Bús Balázs pol-
gármester adta át május 4-én, Óbuda Napján, a békásmegyeri közbiztonsági napon 

Tóth Márton kenus (Emléklap), Papp Bianka paraúszó (Emléklap), Kõrösi Kitti és Szabó Júlia aerobikos (Emléklap), Bóta Bo-
tond mûugró (Óbuda Sportolója-díj), Fábián Fanny röplabdázó (Óbuda Sportolója-díj) és Gecsõ Tamás kajakozó (Óbuda Spor-
tolója-díj) sportteljesítményét ismerte el az önkormányzat

RAJZTANÁROK MUNKÁI. Az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájá-
ban május 17-ig tekinthetik meg a rajztanárok munkáiból összeállított kiállítást
az Óbuda Napja kísérõ progamjaként. (Nyitva: hétköznapokon 9-tõl 16 óráig, in-
gyenes látogatható. Cím: San Marco utca 81.)

AHidegkuti Nándor
Emlékplakett 2013-

as kitüntetettje Mihály Ti-
bor, a római-parti evezõs
és vízi élet meghatározó
személyisége, aki 14 éves
korától evez. 1973-tól ve-
zetõ tisztségeket is betölt a
Külker SC evezõs szak-
osztályban, mely irányítá-
sával, 1992-ben alakult át
önálló sportklubbá Óbudai
Külker Evezõs Klub né-
ven. 1992 óta a klub elnö-
ke. Áldozatkész tevékeny-
ségével hozzájárul a fiata-
lok egészséges életre ne-
veléséhez, klubja eredmé-
nyeivel a városrész hírne-
vének erõsödéséhez.

Emlékplakett 
sportért

Ötödik alkalommal adták át a 2008-
ban alapított Óbuda Sportolója Díjakat
és a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet. 

A z Emlékplakettet a kiemelke-
dõ sporteredményt elõsegítõ,

kerületi lakóhellyel rendelkezõ,
vagy a kerületben mûködõ sport-
egyesület vezetõjének, edzõjének,
valamint a kerület sportéletéért,

hírnevéért tevékenykedõ szakem-
bernek adományozhat a testület.
Az Óbuda Sportolója Díjat pedig
annak a nõi és férfi kerületi, vagy
kerületi sportegyesületben ver-
senyzõ sportolónak ítélik oda év-
rõl évre, akik olimpiai, valamint

paralimpiai programban szereplõ
sportágakban kiemelkedõ ered-
ményt értek el. A sportért felelõs
szakbizottság által második, illet-
ve harmadik helyre sorolt nõi és
férfi sportolók részére Emléklapot
adományoz a testület.

Óbuda Sportolója-díjasok

Óbuda-Békásmegyer Közbiztonságáért-díjasok

Óbuda Kultúrájáért-díj

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

obuda_2013_09.qxd  2013.05.06.  14:45  Page 3



2013/9. szám4
Tudósítás az ülésterembõl

Elfogadta a képviselõ-tes-
tület a 2014. évi költség-
vetési koncepciót. Jelen-
leg a részletek tervezése
zajlik. 

A bevételi oldal ter-
vezését a kor-

mányzati, körzeti és az
önkormányzati felada-
tok átcsoportosítása,
ezek pénzügyi vonzata,
valamint a saját bevéte-
lek nagysága határozza
meg, alakulása nagyban
függ a megmaradó ön-
kormányzati feladatok
állami finanszírozásától.
A fõvárosi forrásmegosz-
tásból származó iparûzé-
si adóbevétel várhatóan a
2013. évi szinten alakul.
A 2014. évi költségvetés
kiadási oldalát úgy terve-
zik, hogy mûködési for-
ráshiány ne keletkezzen -
áll a dokumentumban. A
hosszú távú pénzügyi
egyensúly megtartása ér-
dekében a 2014. évi költ-
ségvetést mûködési for-
ráshiány nélkül tervezik.

Fejlesztenék 
a Csillaghegyi

Uszodát
Annak érdekében, hogy

a sportolók mellett a kerü-
leti lakosok is egy modern
uszodában kapcsolódhas-
sanak ki, mozoghassanak,
összefogott a Vasas Vízi-
labda Kft., a Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei
Zrt. és Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. A
Csillaghegyi Strandfürdõ
és Uszoda területén meg-
valósítandó komplexumra
vonatkozó eddigi elképze-
lések helyett új konstruk-
ció körvonalazódik. E
szerint az önkormányzatot
nem terhelné a TAO-
pályázathoz szükséges,
közel 240 millió forintos
önrész kifizetése, sem az
üzemeltetésbõl adódó, fel-
tételezhetõ veszteség, csu-
pán a tervezés költségeit
kellene finanszíroznia.
Megvalósulna ugyanak-
kor az a cél, hogy a kerü-
leti lakosoknak egy mo-
dern uszoda álljon rendel-

kezésére. A fejlesztés
megvalósulása esetén a
Csillaghegyi Strand hosz-
szú távú jövõje is biztosít-
va lenne. A szolgáltatás-
vásárlással lehetõség nyíl-
hat kedvezményekre a vá-
rosrészben élõk számára.

Ellenõrzik 
a közétkeztetést

Idén február 1-jével ve-
zették be a kerületi neve-
lési, oktatási intézmé-
nyekben az emelt szintû
étkeztetést. Annak ellené-
re, hogy az önkormányzat
jelentõs összeget fordít a
gyermekétkeztetésre, a
Sodexo Magyarország
Kft. által nyújtott szolgál-
tatás pedig sikeresnek bi-
zonyult (a közétkeztetést
igénybevevõ gyermekek

90 százaléka élt a lehetõ-
séggel, és választotta az
egészségesebb, vitamin-
dúsabb ebédet). A Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal szúrópró-
baszerûen elvégzett vizs-
gálata azonban hibákra
derített fényt. Annak ér-
dekében, hogy a szolgál-
tatás a jövõben megfelelõ
színvonalon biztosított le-
gyen, az önkormányzat a
25 közétkeztetést nyújtó
intézményben kontrollál-
ni fogja az étkeztetést,
egy megbízott cég és
dietetikusok bevonásával.

Pályázatok, 
támogatások
A hagyományokhoz

híven idén is mindkét
félévben kiírják a civil

mûködési pályázatot,
félévenként 10 millió fo-
rint keretösszeg megha-
tározásával. Az alapból
az önkormányzat a civil
szervezetek mûködésé-
hez és alaptevékenysé-
géhez járul hozzá, esz-
köz, infrastruktúra és hu-
mánerõforrás tekinteté-
ben. A pályázatok elbírá-
lásánál minden esetben
figyelembe veszik azt,
hogy a kért támogatás
milyen mértékben szol-
gálja a kerület lakossá-
gának érdekeit, valamint
azt, hogy mekkora lét-
számú a pályázó szerve-
zet célcsoportja.

Közel 2 millió forint
támogatási keret áll ren-
delkezésére a „Fogadj
örökbe egy zöldterüle-

tet!” címû pályázaton
indulóknak. Idén 15 ér-
vényes pályázat érkezett
különbözõ civil szerve-
zetektõl, melyek az el-
nyert támogatásból az
örökbefogadott közterü-
letet teszik rendbe és
gondozzák azt a továb-
biakban.

A Gankaku Sport-
egyesülettel való együtt-
mûködési megállapodás
aláírására hatalmazta fel
a képviselõ-testület a
polgármestert. Az egye-
sület küldetésének tekin-
ti a karate filozófiájának,
viselkedéskultúrájának,
valamint célorientált,
pozitív gondolkodás-
módjának, minél széle-
sebb körû megismerteté-
sét. 

Az ülésen döntés szü-
letett arról is, hogy az
önkormányzat 2013-ban
támogatja a Gézengúz
Alapítványt és az Ételt
az Életért Közhasznú
Alapítványt, illetve mó-
dosítják a korábban kö-
tött együttmûködési
megállapodásokat. Az
államháztartási törvény-
nek megfelelõen a meg-
állapodás most már tar-
talmaz kötelezettségvál-
lalásra vonatkozó kitéte-
leket is.

Megvalósulhat
a sportcsarnok

A képviselõk támogat-
ták, hogy a korábban el-
képzelt és megtervezett
multifunkcionális sport-
csarnok egy új konstruk-
cióban valósulhasson
meg. A multifunkcionális
csarnok ötlete a Kaszások
Óbudai Ifjúsági Klub
Egyesületéhez köthetõ,
amely TAO-s pályázatot
nyújtott volna be a meg-
valósításhoz. Az önkor-
mányzat 30 százalékos
önrész vállalásával támo-
gatta a létesítmény tervét.
Az egyesülettel folytatott
többszöri tárgyalást kö-
vetõen végül az a döntés
született, hogy a felépí-
tendõ csarnok mégsem

Pályázatokról, közétkeztetésrõl döntöttek

Sportcentrumok a városrészben

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALONFOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ebben a konstrukcióban
valósul meg. A Magyar
Testnevelési Egyetem
Sportegyesülete idõköz-
ben megkereste az önkor-
mányzatot azzal, hogy
sportfejlesztési progra-
mot tervez benyújtani a
Magyar Kézilabda Szö-
vetséghez, melyhez part-
nert keres. A kézilabda
csarnok megépítésének
költsége több százmilliós
nagyságrendû, az egyesü-
let ehhez kéri az önkor-
mányzat együttmûködé-
sét. A megépítendõ csar-
nok alkalmas lesz arra,
hogy iskoláknak, sport-
egyesületeknek, a kerü-
letben élõ gyermekeknek
a mostaninál színvonala-
sabb sportolási lehetõsé-
get biztosítson.

Kérdések, 
felvetések

A napirendi pontok
megvitatását követõen
kérdésekre, felvetésekre
volt lehetõség.

Menczer Erzsébet (Fi-
desz-KDNP) képviselõ a
Zab utca 6. szám lakókö-
zösségének levelét is-

mertetve arra kérte az
önkormányzat vezetését,
hogy a korábban meg-
szûnt játszótér helyén
végezzenek zöldfelület
gondozást, illetve telepít-
senek oda padokat, mi-
vel zömében mozgásuk-
ban korlátozott idõsek,
illetve kismamák laknak
az épületben, akiknek
így biztosítható megfele-
lõen a szabad levegõn
való pihenés. 

Bús Balázs polgármes-
ter válaszában kifejtette:
megvizsgálják, a problé-
ma megoldásának lehetõ-
ségét. 

Mihalik Zoltán („Itt
Élünk” Egyesület) az új-
laki piac mûködésérõl ér-
deklõdött. 

A polgármester - fel-
mérést követõen - írás-
ban válaszol a képviselõ
felvetésére. 

Kelemen Viktória alpol-
gármester a rezsicsökken-
tés védelmét támogató
aláírásgyûjtés kapcsán ar-
ra kérte a helyi pártok és
politikai szervezetek kép-
viselõit, hogy támogassák
az emberek terheit csök-
kentõ kezdeményezést.

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

A képviselõ-testület helyi
kitüntetést alapított 2010-
ben, az Év Civil Szervezete
Díj elnevezéssel, melyet
egy korábbi döntés során
Balázs Lajos Óbudai Civil
Díjra neveztek át. 

A z elismerést idén
május 26-án, a VI.

Civil és Nemzetiségi
Napon az a civil szerve-
zet veheti át a Békásme-
gyeri Közösségi Ház-
ban, amely a kerület

polgárai érdekében ki-
fejtett tevékenységét ki-
magasló színvonalon, az
általa nyújtott szolgálta-
tást igénybe vevõk álta-
lános elégedettsége mel-
lett, legalább 3 éve fo-
lyamatosan végzi. 

A jelölések alapján a
díjat idén értékõrzõ, ha-
gyományápoló és kultú-
raközvetítõi tevékenysé-
ge elismeréseként az
Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesülete kapja.

Civil díj 
a Hegyvidékieknek 

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Több ezer tõ muskátli talált gondoskodó gazdára az április 27-ei kedvezményes muskátli-
vásáron. Az önkormányzat idén elõször rendezte meg az akciót, melynek nagy sikere volt.
A virágok óbudai kerteket, balkonokat, ablakokat díszítik. Felvételünk a Veres Péter Gim-
názium udvarán készült, ahol Bús Balázs polgármester is segített a virágok szétosztásában

Kedvezményes muskátlivásár 

Budapest Fõváros, III. kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának Képviselõ-testüle-
te 2007 májusában alapította az Óbuda Lakos-
ságának Egészségéért díjat. Az odaítélést és
az átadást a 35/2007.(V.30.) rendeletében sza-
bályozta a képviselõ-testület.
A rendelet szerint: A díj adományozható
mindazon személynek, vagy közösségnek, aki
a kerület lakosságának egészsége érdekében
akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabi-
litáció vagy a betegség megelõzés terén kifejtett
tevékenységével, akár az egészségügyben ki-
fejtett szervezõ munkájával kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtott. A díj adományozásáról a nyilvá-
nosan meghirdetett felhívás alapján, az egész-
ségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizott-
ság javaslata után, a képviselõ-testület dönt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban
évente egy személy vagy csoport részesül. A
díjazott személyére bárki indítványt tehet.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal
oklevél és 500.000 forint összegû pénzjutalom
jár. A díjat a Semmelweis Napon, ünnepélyes
keretek között adják át annak a személynek

vagy csoportnak, akinek a képviselõ-testület az
egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási
bizottság javaslata alapján odaítéli. Az idei év-
ben erre 2013. június 28-án (péntek) kerül sor.
Az indítvány feltételei: 1. Indítvány olyan ter-
mészetes személyre és csoportra (szervezetek
vagy intézmények) nyújtható be, aki(k) Óbuda-
Békásmegyer egészségügyi ellátásának, szol-
gáltatásainak fejlõdéséhez, valamint Óbuda la-
kosai életminõségének javításához kimagasló
teljesítménnyel vagy életmûvükkel hozzájárul-
tak.2. Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terje-
delmû, indoklással alátámasztott ajánlást, illet-
ve az ajánlott személy vagy csoport tevékeny-
ségének, eredményének rövid ismertetését.
Az indítvány benyújtásának módja: Az indít-
ványt és mellékleteit a szociális szolgáltató fõ-
osztályon (1033 Budapest, Fõ tér 2.) dr.Gallóné
Nagy Judit fõosztályvezetõ részére kell benyúj-
tani. A felmerülõ kérdésekre felvilágosítást ad
Nyíri Gizella bizottsági referens a 437-8659-es
telefonszámon.
Beadási határidõ: 2013. május 10. (pén-
tek) 12 óra.

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozása

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Vízzel hûtötték a villamossíneket a Vörösvári úton az áprilisi nyárban,
így akadályozták meg azok eldeformálódását Felújítják a mozgólépcsõt a Flórián üzletközpontban 

A hét minden napján egész
nap közlekedik a 9-es au-
tóbusz Óbuda, Bogdáni út
és Kõbánya alsó vasútállo-
más között május 1-jétõl. 

Ajárat a 9-es és a 206-
os autóbusz vonalá-

nak összekötésébõl szüle-
tett és színvonalas, átszál-
lásmentes utazási lehetõ-
séget kínál Kõbányáról és
Óbudáról a Belváros felé,
illetve például Óbuda és
Józsefváros, vagy Kõbá-
nya és a Margit híd térsé-
gébe. A járat kiváltja az
eddigi 9-es és 206-os autó-
buszt, és egész nap a 109-
es eddigi útvonalán közle-
kedik, 9-es jelzéssel.

Az új 9-es busz minden
korábban érintett megálló-
ban megáll, továbbá a járat
menetrendi változtatásá-
val lefolytatott közelmúlt-
ban társadalmi egyeztetés
eredményeként új megál-

lót alakíttatott ki a Buda-
pesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) a Szent István
Bazilikánál, az Andrássy
út és a Bajcsy-Zsilinszky
út csomópontjához közel.

Korszerû jármûvek
A vonalon közlekedõ

alacsonypadlós jármûvek
részben a VT-Transman
üzemeltetésében álló, kor-
szerû, alacsonypadlós, kli-
matizált utasterû, csuklós
Mercedes-Benz Citaro 2-
es típusú autóbuszok lesz-
nek. A típusból a BKK
megbízásából az üzemel-
tetõ összesen százötvenet
állít forgalomba májusban,
júniusban és júliusban.

A9-es autóbusz vonalán
az utazási igényekhez iga-
zodó menetrendet vezet-
tek be. Az buszok tanítási
munkanapokon reggel 6-7
percenként, napközben 8-
10 percenként, délután 7-9

percenként (iskolaszünet-
ben reggel 7-8 percenként,
délután pedig 8-9 percen-
ként), az esti idõszakban
21.20-ig 10 percenként,
21.20 után 15-20 percen-
ként közlekednek. Hétvé-
gén továbbra is 10 percen-
ként követik egymást.

Hétköznap napközben
az egyenletes követés
biztosításának érdekében
a Kõbánya felé közleke-
dõ autóbuszok a Deák
Ferenc téren, az Óbuda
felé tartók a Nyugati pá-
lyaudvarnál néhány per-
cet várakozhatnak.

Menetrendi
változások

Az új menetrend beve-
zetése és az egymással
hangolt közlekedés miatt
változik a 86-os autóbusz
menetrendje is. Az autó-
buszok tanítási munka-
napokon reggel 6-7 per-
cenként, napközben 8-10
percenként, délután 7-9

percenként, az esti idõ-
szakban hétköznap és hét-
végén is 21.30-ig 10 per-
cenként, 21.30 után 15-20
percenként közlekednek.
Hétvégén továbbra is 10
percenként követik egy-
mást. A késõ esti idõszak-
ban az M2-es metró Batt-
hyány téri állomásától a
Lajos utca felé utazók szá-
mára a Batthyány tér

Kolosy tér között a 86-os
autóbuszok továbbra is
hangoltan, felváltva közle-
kednek a 160-as és 260-as
jelzésû autóbuszokkal.

(A meghosszabbított 9-
es autóbusz és a többi,
megváltozó menetrendû
járat menetrendjét a
www.bkk.hu oldalon és a
megállóhelyi hirdetménye-
ken olvashatják az utasok.)

Az elmúlt napokban városszerte több helyen új, szürke szí-
nû tartóoszlopok jelentek meg számos megállóhelyen. Az
oszlopokat a Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR-pro-
jektjében állítják fel. Az elsõ néhány oszlopra már felke-
rültek a tömegközlekedési járatok közlekedésérõl megbíz-
ható, valós idejû információkat nyújtó kijelzõk és hang-
szórók is. Az 1-es villamos vonalán - így az Árpád híd pes-
ti hídfõjénél lévõ megállóban is - már több helyen felsze-
relték az utastájékoztató kijelzõt Az oldalt összeállította Klug Miklós

Megbízható utastájékoztatás

Óbuda és Kõbánya között már egész nap jár az új 9-es busz

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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7

Az 1940-ben elhurcolt és le-
mészárolt katyni mártírokra
emlékeztek a tiszteletükre
emelt óbudai emlékmûnél a
Katyni Áldozatok Emléknap-
ján április 13-án. 

Megemlékezést tar-
tott Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzata
és Óbuda-Békásmegyer
Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzata a Katyni Ál-
dozatok Emléknapján a
mártírok parkjában. Az
eseményen elhangzott,
hogy Budapest az elsõ fõ-
város Közép-Európában,
ahol 2010-ben, a katyni
vérengzésként elhíresült
tömeggyilkosság memen-
tójaként emlékparkot léte-

sítettek. Az óbudai Katyni
Mártírok Parkjában min-

den évben fejet hajtanak
arra a közel huszonkétezer
lengyel áldozatra emlé-
kezve, akiket 1940-ben
hurcoltak el az akkori
Szovjetunióba, majd Sztá-
lin parancsára a Katynhoz
közeli erdõben kivégeztek
és tömegsírba temettek.

Vargha Tamás, a Hon-
védelmi Minisztérium
parlamenti államtitkára
beszédében kifejtette: a
lengyel nemzet szabadsá-
gáért küzdve két emberte-
len diktatúra által irányí-
tott nagyhatalom malom-
kövei között morzsolódott
össze. Ám nem veszett el
Lengyelország, ugyanis
mindaz, ami a pisztolylö-
vések és a sûrû erdõ
csöndje után következett,
az is a lengyel szabadság
története. A szovjet és a
náci rezsim propaganda-
háborújának labirintusá-
ban az igazság keresése, a
hallgatás falainak áttörése,
a tények feltárása, a nem-
zeti emlékezet lángjainak
idõrõl idõre történõ fellob-
bantása mind-mind a len-
gyel szabadság ügyének
munkálója lett - folytatta
az államtitkár, ugyanak-
kor hangsúlyozta: mind-
az, ami Katynban 1940-
ben, és azután itt, Közép-
Európában történt, közös
történetünk. Közös, mint
minden nemzeté, amely
megtapasztalta a szocia-
lizmus valódi mivoltát.
Katyn története minden

európai polgár és minden
igaz ember története, aki
nem hajlandó elfeledni
mindazt, amin az Isten
nélküli XX. században az
emberiség átment.

A beszédet követõen
Ady Endre: Ének a Visz-
tulán címû versét szavalta
el két diák, Mészáros Má-
té lengyelül és Kovács Ni-
kolett magyarul.

Andrzej Krzysztof Ku-
nert, a Lengyel Harc és
Mártíromság Emlékét Õr-
zõ Tanács minisztere fel-
idézte az évszázados len-
gyel-magyar barátság XX.
századi megnyilvánulásait.
A Csepelrõl a Vörös Had-
sereggel küzdõ lengyelek-
nek küldött fegyverszállít-
mányokat, a két diktatúra
szorításába került Lengyel-
ország menekültjeinek ha-
zai befogadását, a katyni
mészárlás magyar szárma-
zású áldozatait és az óbu-
dai emlékpark és emlékmû
létrehozásának történetét.
A miniszter háláját fejezte
ki az emlékezet ébrentartá-
sáért Lengyelország ma-
gyar barátainak.

A résztvevõk Karol
Kozlowsksi lengyel plébá-
nos vezetésével együtt
imádkoztak az áldozatok
lelki üdvéért. 

A Katyni Áldozatok
Emléknapja alkalmából
tartott megemlékezés az
Óbudai Társaskörben
rendezett esttel zárult.

Koszorúzás
A katyni mártírok emlékmûvénél koszorút helyezett
el Andrzej Krzysztof Kunert, a Lengyel Harc és Már-
tíromság Emlékét Õrzõ Tanács minisztere, a Hon-
védelmi Minisztérium nevében Vargha Tamás parla-
menti államtitkár, a Lengyel Köztársaság Budapes-
ti Nagykövetsége nevében Roman Kowalski rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövet, a budapesti
Lengyel Intézet igazgatója, Katarzyna Sitko. Tarlós
István, Budapest fõpolgármestere nevében György
István fõpolgármester-helyettes és Csomós Miklós
fõpolgármester-helyettes. Zbigniew Spychaj ezre-
des, a Lengyel Köztársaság véderõ, katonai és lég-
ügyi attaséja, az Emberi Erõforrások Minisztériuma
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcso-
latokért Felelõs Államtitkársága nevében Tircsi Ri-
chárd, a Nemzetiségi Kapcsolatok osztályának ve-
zetõje. Az IPU Magyar Nemzeti Csoport Magyar-
Lengyel Tagozata nevében Tóth Gábor elnök, or-
szággyûlési képviselõ és dr. Aradszki András or-
szággyûlési képviselõ, a tagozat tagja. Menczer Er-
zsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ.
Az Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
és a Magyarországi Bem József Kulturális Egyesü-
let nevében Csúcs Lászlóné elnök. A Magyarorszá-
gi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
nevében az egyesület elnöke, Molnárné Cieslewicz
Elzbieta. Varsó-Bemowo Önkormányzata nevében
Jaroslaw Dabrowski polgármester, Marta
Sylwestrzak és Jaroslaw Oborski képviselõk. Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata nevében Bús Ba-
lázs polgármester, Theisz Bálint, dr. Pappné Dr.
Nagy Judit és Kelemen Viktória alpolgármesterek,
valamint Kiss Anita jegyzõ, valamint Tamás Ilona, a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Budapest
helyi tankerület tankerületi igazgatója. Óbuda-Bé-
kásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
nevében Weselowsky Korinna elnök. Nyíri Csaba, a
Bem József Díj 2013. évi díjazottja, Leányfalu pol-
gármestere.
A pártok, civil szervezetek és magánszemélyek is
lerótták tiszteletüket az áldozatok emléke elõtt.

„Ma a virág a hõsök sírjára hull”

A katyni áldozatokra emlékeztek

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek
számára. Az önkormányzat által végzett napi pályá-
zatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus leve-
lezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati
lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról. Ha igénylik az önkormány-
zat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni
Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szer-
vezetekkel foglalkozó referensnél, a radnai.irisz@
obuda.hu e-mail címen.

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat – Kultúra

Továbbra is a mûvészet varázsát
kínálja az Óbudai Társaskör, amely
fennállása óta változatlan filozófi-
át követ, mely szerint zenére, iro-
dalomra, vizuális élményekre
szüksége van az embereknek. S
ahogy Harsányi Mária igazgató az
április 18-ai sajtótájékoztatón a
májusi-júniusi programokat ismer-
tette, mindezeket bõven megkap-
hatják azok, akik ellátogatnak a
Társaskör termeibe.

Óbuda Napján, május 4-én
nyílt a Krúdy-negyed,

amely kulturális és gasztronómiai
élménnyel társul az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata által
életre hívott Krúdy-év eseménye-
ihez. A programban összefogott a
környék négy intézménye: a Tár-
saskör, a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum -
melynek épületében három évig
lakott az író -, a Kéhli Vendéglõ,
illetve a Mókus Sörkert és Étte-
rem. Az év folyamán mindegyik
intézmény a maga lehetõségeivel
járul hozzá az író emlékéhez: az
éttermek korabeli ételeket kínál-
nak, a múzeum kiállítást rendez
Krúdy tiszteletére, míg a Társas-
kör úgynevezett hangosfotelt állít
munkába, amelyben a beülõk
meghallgathatják Fráter Zoltán: A
Krúdy-recept-Hogyan kell élni?

címû hangoskönyvét az önkor-
mányzat kiadásában. 

A Parnasszus Csillagaival is-
merkedhet meg a közönség má-
jus 17-én 19 órakor. A címben
említett csillagok Nemes Nagy
Ágnes és Szécsi Margit, akiket
Császár Angela és Juhász Róza
kelt életre. Az elõadást a Ma-
gyar Mûvészeti Akadémia tá-
mogatja.

Ismét lesz sétáló koncert, má-
jus 29-én 19 órai kezdettel. A két
részbõl álló koncert elsõ része -
amelyben Háy János Isten-keresõ
versei hangzanak el bizánci ze-
nékbe ágyazva - az Óbudai Szent
Péter és Pál Fõplébánia-temp-
lomban hangzik el, a második pe-
dig - amelyben az élet derûs pilla-
natai csendülnek fel a Szent
Efrém Férfikar tolmácsolásában -
a Társaskörben lesz.

A száz éve született Dávid Gyu-
lára emlékezik május 9-ei 19 óra-
kor kezdõdõ mûsorával a Társas-
kör. A zeneszerzõ Kodály Zoltán-
nal együtt végezte tanulmányait.
Zeneszerzõi munkásságát színpa-
di kísérõzenék írásával kezdte -
négy évig a Nemzeti Színház ze-
nei vezetõje is volt -, de brácsaver-
senye is kiemelkedõ alkotásnak
minõsül. Élete során Erkel Fe-
renc-díjjal tüntették ki. Mûveibõl
ad válogatást Rajk Judit (ének),
Matuz Gergely és Matuz István
(fuvola), Tóth Balázs (brácsa),
Marczi Mariann (zongora).

Zsigmond Zoltán ad koncertet
május 16-án 19 órától. A zongo-
ramûvész Orbán György: Év-
szakok ciklusának tételeibõl nyújt
válogatást az értõ közönségnek. 

A GrandDuo Zeneszalonban
Mohácsi Szilvia házigazda He-

gedûs Endre zongo-
ramûvésszel és Sza-
badi Vilmos hegedû-
mûvésszel beszélget
május 24-én 19 órá-
tól. A Kéhli Vendég-
lõvel közösen rende-
zett programban a vi-
lághírû elõadómûvé-
szek virtuóz muzsiká-
ját gyertyafényes asz-
talok mellõl élvezhe-
tik a hallgatók, mi-
közben Mayer Róbert
családi pincészetének
borait kóstolhatják.

A hazánkban tanult
Marco Bianchi zon-
goramûvész június 1-

jén 19 órától Liszt Ferenc: Ván-
dorévek III. ciklusából és a
Transzcendens etûdökbõl szólal-
tat meg néhány darabot.

A fiatalokból álló Classicus
Quartet vonósnégyes június 7-
én 19 órai kezdettel Honegger,
Ravel és Debussy mûveibõl
összeállított programmal lepi
meg a közönséget.

A három éve alakult, s máris
Junior Prima-díjat nyert Anima
Musicae Kamarazenekar június
20-án 19 órai kezdettel ad kon-
certet.

Elõadások mellett kiállításo-
kat is rendez a Társaskör. Má-
jus 19-ig tekinthetõ meg Kapala
Györgyi képzõmûvész „Kívül-
belül” címû kiállítása. A zen
buddhizmussal foglalkozó mû-
vész alkotásaival a Ki vagyok
én? alapkérdésre próbál vála-
szolni. 

Iski Kocsis Tibor festõmûvész
„Útvonal” címû kiállítása június
5-tõl 30-ig látogatható. A galé-
ria terébe tervezett installáció
anyaga a szén, a víz és a fény.
Aki a mûvésszel személyesen is
szeretne találkozni, június 22-én
a Múzeumok Éjszakáján megte-
heti, hiszen õ kalauzolja körbe
az érdeklõdõket saját kiállítá-
sán. Domi Zs.

Tavaszi programok az Óbudai Társaskörben

Krúdy-negyed nyílt

KönyvMegálló a San Marco utcában
Az Óbudai Kulturális Központnál, a San Marco utcában is várja a
könyveket, olvasást szeretõ érdeklõdõket a szabadtéri könyv-
szekrény, melyet Bús Balázs polgármester adott át május 3-án,
az Óbuda Napja kísérõ rendezvényeként. Az önkormányzat tá-
mogatásával felállított, ingyenesen használható, mindig nyitva ál-
ló szekrénybõl bárki kiveheti a neki tetszõ olvasmányt, ha cseré-
be hoz másikat. A szekrény elsõ feltöltését és mûködtetését az
Óbudai Platán Könyvtár biztosítja. Hozza, vigye, olvassa!

Harsányi Mária (középen) a májusi-júniusi programokat ismertette

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2013/9. szám Szociális – Civil szervezetek
9

J ótékonysági koncert-
re gyûlt össze a kö-

zönség az Óbudai Tár-
saskörbe az Óbudai

Bölcsisekért Alapítvány
invitálására április 21-
én a Magyar Bölcsõdék
Napján. A gyermekek és

szüleik nagy örömére
Csukás István volt az
esemény vendége, aki
részleteket olvasott fel
mûveibõl, majd dedikál-
ta könyveit. A Kossuth-
díjas író idén kapta meg
az Óbuda-Békásmegyer
Díszpolgára kitüntetõ
címet. A rendezvény
védnöke Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer

polgármestere volt. A
programot Kelemen Vik-

tória alpolgármester nyi-
totta meg. d.

Festmények könyvbemutatóval
Barlai László önálló kiállításának könyvbemutatóval
egybekötött megnyitóját május 7-én tartották az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona Galériá-
jában. A festõmûvész „Rajzolásról, festésrõl” címû
könyvét bemutatta és a festményeket méltatta Gyimesi
László író. (A kiállítás május 31-ig látható, hétfõtõl pén-
tekig 8-tól 16 óráig. Cím: Kiskorona utca 3.)

Örömóra a bölcsisekért

A forrásteremtési lehetõségek-
rõl, a társadalmi felelõsségválla-
lásról, az önkéntességrõl tartott
civil fórumot az önkormányzat és
a Civil Információs Centrum a Vá-
rosháza tanácskozótermében áp-
rilis 20-án.

A januári fórumon a jogsza-
bályi változások és a pá-

lyázati lehetõségek voltak a
középpontban, most pedig az
önkéntesség volt a rendezvény
fõ témája. A résztvevõket Kele-
men Viktória alpolgármester
köszöntötte.

A rendezvényen bemutatko-
zott a Budapesti Civil Informá-
ciós Centrum, melynek mûkö-
désérõl Huszár Orsolya, a Ci-
vil Információs Centrum (CIC)
program vezetõje beszélt. A
CIC-et tavaly júliustól a Szá-
zadvég Alapítvány mûködteti.
A civil ügyfélszolgálaton
online és személyes szakta-
nácsadással, információkkal,
képzésekkel és egyéb szolgál-
tatásokkal várják a civileket. A

programban „Önkéntesség a
médiában” címmel Boros Zol-
tán, a Magyarországon hét éve
mûködõ, több mint 900 önkén-
tessel dolgozó Mária Rádió ön-
kéntes projektmenedzsere tar-
tott elõadást. Elmondta: a Má-
ria Rádió célja a keresztény
Magyarország erõsítése, a lel-
kek megmentése. Alapítvá-
nyuk adományokat gyûjt a rá-
dió mûködtetésére.

„Adomány és 1 száza-
lék”címmel a résztvevõk a Ci-
vil Információs Centrum for-
rásteremtési tanácsadójának
prezentációját hallgathatták
meg a bevételi forrásokról, az
adományok fajtáiról, sajátos-
ságairól, az adományozót
megilletõ kedvezményekrõl és
az adományozási formákról.
Szó esett a személyi jövede-
lemadó 1 százalékának fel-
ajánlásáról, mint speciális
adományról, az ehhez kapcso-
lódó szabályozási háttérrõl, a
rendelkezõ és a beszámolási
kötelezettségrõl.

Civil fórum a Városházán

Középpontban az önkéntesség 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Elõadások a szépkorúak 
biztonságos közlekedéséért

Az idõskorúak közlekedésbiztonságának javítá-
sa érdekében kampányt indított a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendészeti
Fõosztálya és a Fõvárosi Baleset-megelõzési
Bizottság. Az elsõ elõadást Illés István rendõr
õrnagy a BRFK munkatársa tartotta az Óbudai
Kulturális Központban április 23-án

Menekülõ autótolvajok
Elloptak egy, a Kóborló köz és a Tündérliget utca ke-
resztezõdésénél parkoló autót április 4-én este. A ke-
rületi nyomozók forrónyomon üldözték a gyanúsította-
kat. G. Zoltánt a helyszín közelében, míg társát, S. Zol-
tán Gábort a Szentendrei úton, menekülés közben, rö-
vid idõn belül elfogták és elõállították. Az anyagi kár
megtérült, a tolvajokkal szemben a további eljárást a
III. kerületi Rendõrkapitányság folytatja le, egyben in-
dítványozták elõzetes letartóztatásukat.

Molotov-koktélt dobtak egy üzletre 
Egy Lajos utcai fodrászüzletre Molotov-koktélt dobtak
április 10-én este. A lángok az elsõ emeletig csaptak fel,
csak azért nem gyulladt ki teljesen az épület, mert a kö-
zös képviselõ poroltóval gyorsan megfékezte a lángokat
az utcáról. Az üzletvezetõ szerint a támadás elõtt egy
nappal betörték a bolt üvegét, és ismeretlen férfiak zak-
latták az ott dolgozókat. A háttérben azt sejti, hogy férjét
egy többmillió forintos elszámolási vita miatt már több-
ször megfenyegették.A tûzhöz hat jármûvel érkezett ki a
rendõrség, a tûzoltóság és a katasztrófavédelem.

Két tûz egy napon Békásmegyeren
Két helyre is ki kellett vonulniuk a tûzoltóknak Békás-
megyeren április 14-én. A Bálint György utcában ki-
gyulladt egy földszinti tároló, megtelt füsttel az egész
lépcsõház, át kellett szellõztetni. Az érintett házban a
gázszolgáltatást is ideiglenesen elzárták, ahol egy ide-
ig meleg víz sem volt.A Szindbád utcában egy szemét-
ledobóban kuka füstölt, oda is riasztották a tûzoltókat.

Pontosítás
Lapunk tavaly november 26-ai számának 12. oldalán,
az „Álrendõrök raboltak volna” címmel megjelent hí-
rünkben nem a magát rendõrnek kiadó elkövetõrõl ké-
szült képet adtuk közre. A fényképen látható személy
nem hozható kapcsolatba a bûncselekménnyel.

Az utóbbi idõben szinte
mindennapossá váltak az
idõsek sérelmére elköve-
tett úgynevezett „trükkös
lopások” a városrészben.
Ez azt jelenti, hogy a gya-
nútlan idõsek otthonába a
legagyafurtabb indokok-
kal jutnak be idegenek, és
a sértett figyelmét elterel-
ve tulajdonítják el a hosz-
szú évek óta gyûjtögetett
megtakarított pénzüket,
értékeiket.

L egyenek óvatosak,
ha idegenek olyan

indokkal próbálnak be-
jutni a lakásukba, mint
például: csõtörés történt
a házban, ellenõrizni
kell a csapokat, nyugdíj-
kiegészítést hoztak, kel-
lene hozzá a nyugdíj-
szelvény, régiségkeres-
kedõk hagyatékot ven-
nének - figyelmeztetnek
a III. kerületi Rendõrka-
pitányság nyomozói.
Ugyanis sok hasonló
ürüggyel elkövetett bûn-
cselekmény történt a vá-
rosrészben. (A rendõr-
ség sohasem csenget be
ilyen indokkal az idõ-
sekhez, a közmû cégek
pedig elõzetesen értesí-
tik az érintetteket, vagy
a közös képviselõ által
értesítik õket.) 

A legfontosabb, hogy
idegeneket semmikép-

pen ne engedjenek az
otthonukba! A példák
valóban megtörtént ese-
teket takarnak, de a fel-
sorolás nem teljes körû.
Új tendenciaként jelent
meg az az elkövetési
mód, amely során az el-
követõk a sértettet tele-
fonon felhívják, az uno-
kájukként (vagy más
hozzátartozójukként)
nevezve meg magukat,
és pénzt kérnek egy állí-
tólagos adósság vissza-
fizetéséhez. A pénzért
taxi érkezik, és azt vagy
a taxis, vagy egy abban
ülõ, soha nem látott ide-
gen szállítja tovább, ami
természetesen nem a
„bajba került unoka”
megsegítésére szolgál,
hanem a bûnözõk zsebé-

be vándorol, és soha
többé nem kerül elõ. 

Ha mégis elkövetik
azt a hibát, hogy idegent
engednek lakásukba, el-
lenõrizniük kell, hogy
megvan-e még a spórolt
pénzük, nagyobb értéke-
ik. Ha bármi eltûnt,
azonnal értesítsék a
rendõrséget! 

A fenti esetek azért is
különösen szomorúak,
mert egy kis körültekin-
téssel, egészséges gya-
nakvással egytõl egyig
megelõzhetõk lennének.
Figyeljünk oda idõse-
inkre, hiszen koruknál,
jóhiszemûségüknél fog-
va õk vannak a legin-
kább kiszolgáltatva a
gátlástalan csalók átve-
résének! 

A trükkös lopások célpontjai az idõsek 

kapos.hu

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is
várja a nagyobb közbiztonságra vágyó kerületi lako-
sokat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig ügye-
letet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti irodá-
jukban, ahol az érdeklõdõk megismerkedhetnek a
polgárõri szolgálat követelményeivel, az ügyeletes
polgárõrök fogadják a bejelentéseket, illetve bûnmeg-
elõzési-áldozatvédelmi tanácsokkal látják el a hozzá-
juk fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-
as telefonszámon és a polgaror.obuda@gmail.com elektronikus címen. Az
egyesület honlapja a www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

1 % 1 % 1 %
Kérik, hogy adójuk 1 százalékával támogassák a polgárõrök önkéntes bûnmeg-
elõzõ munkáját! (Adószám: 18135327-1-41.) 

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata és a Városi Kertek Egyesület
szervezésében közösségi kert ki-
alakítása kezdõdött el Békásme-
gyeren, a Juhász Gyula utca-
Királyok útja találkozásánál elte-
rülõ zöld közterületen.

A közösségi kert tervezése a
Budapesti Corvinus Egye-

tem Tájépítész Karának Kert-
és Szabadtértervezési Tanszék
mesterszakos hallgatóinak és
vezetõ tanárainak részvételé-
vel, kurzushét keretében tör-
tént. A tervezési folyamat során
a hallgatók koncepcióterveket
készítettek a leendõ kertre,
amely terveket mind a kertkö-
zösség, mind az önkormányzat
véleményezett. A beérkezett ja-
vaslatok alapján a tanszék elké-
szítette a Békási Kert végleges
terveit. 

Részlet a mûleírásból: „A
kert az azt körülvevõ park szer-
ves részét képezi, kiemelt minõ-
ségben, de a kialakult struktú-
rába illeszkedve díszítõ eleme
lesz az önkormányzati zöldte-
rületnek. A terv igyekszik meg-
õrizni a kertben a nagyarányú

zöldfelületet, jellemzõ a több-
szintes növénytelepítés, a faké-
reg apríték és a gyep, burkolt
felület csak a központi közössé-
gi térnél jelenik meg. A terve-
zett esõtetõ alatt, és az alátá-
masztásánál elhelyezett szer-
számtároló épület körül kiala-
kuló burkolt terület közösségi
programok színtere lehet, me-
lyet kiegészít a mellette elterü-
lõ fákkal árnyalt gyepes tér. A
kert további díszét a termesztõ
felületek, és az azokat befoga-
dó ültetõ ládák adják, melyek

27 családnak biztosítanak ker-
tészkedési lehetõséget. A terve-
zett területet ugyan körbe kell
keríteni, de a változatos nö-
vénytömegek oldják a keríté-
sekre jellemzõ monoton jelle-
get, és a drasztikus elválasztó
hatást, hiszen cél a parkkal va-
ló szoros integráció. Az így el-
helyezett közös mûvelésû terü-
letek a termesztési funkción túl
a díszítésben is szerepet játsza-
nak, így kialakulhat a kerület
egyik zöldterületén egy magas
esztétikai minõséget hordozó

közparki elem. A kivitelezés ké-
sõbbi ütemében kialakítandóak
a közösségi kert körül pihenõ
felületek, padokkal kísért sé-
tány, méltó teret biztosítva az
itt kialakuló közösségi élet-
nek.”

A tervezési héten részt vett
oktatók: Gergely Antal, Balogh
Péter István, Szabó Krisztina,
Hutter Dóra. Hallgatók: Baji
Hajnalka, Reith Anita, Fekete
Orsolya, Orosz Ádám, Sipos
Andrea, Kerekes Bence, Két-
szeri Ádám, Zsigmond György.

Elkészült a Békási Kert végleges terve 

Vízparti barangolás, játékos totó,
zenehallgatás, kerékpárosoknak
pedig vezetett túra - ez szerepelt áp-
rilis 20-án a „Danube Flow - Hív a
Duna!” címmel a Föld Napja alkal-
mából rendezett programon a Ró-
mai-parton.

Arésztvevõk barangolás köz-
ben felfedezhették a kör-

nyék eldugott érdekességeit, köz-
ben megkereshették a válaszokat
a csónakházi rejtélyekkel, vízi
sportokkal és kulináris titkokkal
kapcsolatos kérdésekre. A totón
családdal, barátokkal, gyermek-
kel, kutyával, de akár egyedül is
el lehetett indulni, és mindenki a

saját tempójában játszhatott. A
helyesen válaszolók között dunai
hajókirándulást sorsoltak ki. Dél-
után az Ethnosound muzsikusai
különbözõ ütõhangszereken ad-
tak elõ félórás zenei köszöntõt a
Föld Napja tiszteletére.

A kerékpárosoknak a vezetett
túra a Batthyány téri metrókijá-
rattól indult, délután pedig a
résztvevõk a belvárosban csatla-
koztak a Critical Mass kerékpá-
ros felvonuláshoz. A „Danube
Flow - Hív a Duna!” vállalati-ci-
vil együttmûködésben megvaló-
suló projekt célja a Duna értékei-
nek népszerûsítése és védelme. 

mizsu

A Föld Napja a Római-parton

A Duna értékeit népszerûsítik 
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A Fõ téren álló Zichy-kas-
télyban mûködõ Kassák
Múzeum körül az utóbbi
idõszakban felpörögtek az
események: tavaly október-
ben elnyerte a jelentõs
nemzetközi Red Dot Design
Award Díjat, idén március-
ban a múzeum vezetõje,
Sasvári Edit Múzeum Café
Díjat kapott és áprilisban
még a Good Design Díjat is
odaítélték az intézmény-
nek. 

- Mi ennek a hirtelen
népszerûségnek az oka?

- Egyértelmûen a nyi-
tás és a kommunikáció -
válaszolja Sasvári Edit. 

- A múzeum 37 éves
múltra tekint vissza, de az
utóbbi három évben kü-
lönösen nagy figyelmet
fordítunk a kommuniká-
cióra és az arculatra. En-
nek meg is lett az ered-
ménye. A Red Dot Díjat
velünk együtt olyanok-
nak ítélte oda a 14 tagú
zsûri, mint a berlini
Pergamon Múzeum vagy
az amsterdami Van Gogh
Múzeum. Magyar múze-
um még sosem szerepelt
ilyen megtisztelõ környe-
zetben. 

- Az elismeréshez tehát
nem elég láttatni, de lát-
szani is kell?

- Igen, éppen ezért a
múzeum új arculatát is
meg kellett tervezni. Ez
Lepsényi Imre érdeme,

aki tökéletesen ráhango-
lódott a kassáki életmûre,
a koncepciónkra és egy
igazi kortárs szellemisé-
gû dizájnt alkotott. Ezt is-
merték el a Red Dot Díj-
jal, amelyet a kommuni-
kációs dizájn kategóriá-
ban ítéltek nekünk. A díj-
nyertes munkák egyéb-
ként a legnagyobb kortárs
dizájn gyûjteményekbe,
az esseni és a szingapúri
red dot múzeumokba is
bekerülnek.

- És a Múzeum Café
Díj, amelyet személyesen
Ön kapott, minek köszön-
hetõ?

- A múzeum nemzetkö-
zi szinten is jelentõsnek
tekinthetõ tartalmi és for-
mai megújításával indo-
kolta a múzeumi magazin
szakmai zsûrije. 

- Látszik már a hozadé-
ka, az eredménye az elis-
meréseknek?

- Hogyne, ezeknek a
díjaknak komoly PR-
értéke van. Alig két év
alatt ismert és közkedvelt
lett a múzeum, és ez
meglátszik a látogatottsá-
gon is. A hazai közönség
mellett sok a külföldi lá-
togatónk, és természete-
sen sok kutatót is foga-
dunk. A célunk az, hogy
minél szélesebbre nyis-
suk intézményünk kapuit
a közönség elõtt. Ezért is
látunk szívesen iskolai
csoportokat, sõt az óvo-
dás korosztályt is. A
MOME, az ELTE, a Páz-
mány Péter Tudomány-
egyetem mûvészettörté-
nész hallgatói és a Kép-
zõmûvészeti Egyetem
képzõmûvészet-elmélet
szakosai is állandó ven-
dégeink. 

- Az egyetemistákon és
a kutatókon kívül is van-
nak látogatóik? Mekkora
az érdeklõdés ma Kassák
Lajos iránt?

- Szerencsére Kassák
képzõmûvészeti és iro-
dalmi munkássága ma is
népszerû. Munkatársaim-
mal együtt mindent elkö-
vetünk annak érdekében,
hogy rendkívül sokrétû
tevékenységét minél tel-
jesebb körûen bemutas-
suk. Az állandó kiállítás
mellett idõszaki kiállítá-
sokon ismertetjük meg a
látogatókat tevékenysége
különbözõ aspektusaival.
Tavaly ünnepeltük szüle-
tésének 125. évforduló-
ját. Ebbõl az alkalomból
a legszélesebb körbõl
kértünk fel ismert szemé-
lyiségeket, hogy mondják
el, nekik mit jelent ma
Kassák. A Szubjektíven
Kassákról sorozatunkban
többek között Kövesdi
Pál, a magyar moderniz-
mus mûvészetét népsze-
rûsítõ New York-i galé-
riatulajdonos, Karafiáth
Orsolya író volt a vendé-
günk, Harcsa Veronika az
általa megzenésített Kas-
sák verset adta elõ, Ta-
más Gáspár Miklós Kas-
sák sokszínû társadalmi
aktivitásáról beszélt.
Programunknak fontos
része a kortárs mûvészet-

nek az a vonulata, amely
közel áll a kassáki szelle-
miséghez. Nemrégiben
egy fiatal brit mûvész, a
Turner-díjas Jeremy Del-
ler angliai bányászsztráj-
kokról készített filmjét
mutattuk be. A munkás-
tematika Kassák életmû-
vében hangsúlyos szere-
pet játszott, ezért fontos-
nak tartjuk bemutatni en-
nek a fajta gondolkodás-

nak a kortárs megnyilvá-
nulásait is. Jelenleg a
geometrikus mûvészet
egyik érdekes, mai jelen-
ségét, a MADI csoport
munkáit láthatják a né-
zõk. Ez a nemzetközi
mûvészcsoport sok évti-
zedes múltra tekint visz-
sza, magyar szekciója ép-
pen húsz évvel ezelõtt
mutatkozott be a Kassák
Múzeumban. Domi 

Könyvbemutatót tartottak az Óbudai Platán Könyvtárban
április 18-án. Gyimesi László fenti címû verseskötetével
ismerkedhettek meg az érdeklõdõk, a szerzõ részvételével

Ez egy másik folyó

Római tavaszünnep Aquincumban
Az Aquincum Baráti Kör és az Aquincumi Múzeum XXIV. alkalommal rendezi
május 11-én és 12-én 11-tõl 17 óráig a római kor egyik legkedveltebb ünnepét,
a Floraliát. Fiatal virágkötõk római ihletettségû kompozícióikkal díszítik fel a mú-
zeumot és a romterületet erre az alkalomra. A látogatók az ókort idézõ életmód
és kézmûves bemutatókkal ismerkedhetnek, betekinthetnek az antik Róma éle-
tébe. Idén a XVI. Aquincumi Költõverseny a Floralia programjához kapcsolódik
május 12-én. (Cím: Szentendrei út 135.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Díjesõ a Kassák Múzeumnak
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Szociális – Civil szervezetek

Az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoz-

tatási Központ nappali el-
látást igénybe vevõ fiatal-
jai április 11-én húsvéti
gálamûsort adtak az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban (ÓKK). A mûsorban
szerepeltek versmondók,

énekesek, táncosok és hu-
moros jelenetek is elõad-
tak. Újdonságként a kö-
zelmúltban alakult vegyes
kórus is fellépett. A prog-
ram jó alkalmat kínált ar-
ra is, hogy vásárt rendez-
zenek a fiatalok által ké-
szített használati és aján-

déktárgyakból. A bevétel-
lel az intézményhez kap-
csolódó Flóra Értelmi Fo-
gyatékosokért és Autis-
tákért Alapítványt támo-
gathatták.

A gálamûsort Kelemen
Viktória alpolgármester
nyitotta meg.       (mizsu)

Gálamûsor az ÓKK-ban

A szemléletformáló
Nárcisz-program

célja a figyelem felkel-
tése a cselekvõ szolida-
ritásra, az önkéntesség
fontosságára és az em-

beri méltóság megõrzé-
sére minden körülmé-
nyek között. Az össze-
tartozás kifejezéseként
sárga pólóban futottak
gyermekek, ismert köz-

életi személyiségek,
sportolók, önkéntesek és
támogatók, de csatla-
koztak kerekes székesek
és gyengén látók is.

A nevezési díjból
származó bevétel - ami a
gyermekeknek 100, a
felnõtteknek 700 forint
volt - a rákbetegek több
napi fájdalomcsillapítá-
sát teszi lehetõvé. d.

Nárcisz futás az emberi méltóságért 
Az óbudai székhelyû Magyar Hospice Alapítvány április
26-án a Margitszigeten rendezte negyedik alkalommal a
Nárcisz futást az Atlétikai Centrumban. A bemelegítést
Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó tartotta a
sok száz iskolásnak és óvodásnak. 

A z Óbudai Baba-Mama Infó és az Óbu-
dai Platán Könyvtár új kezdeménye-

zéssel segíti a kismamákat és a kispapákat.
Ezentúl havonta rendeznek klubfoglalko-
zást, ahol a mamák és a papák hasznos in-

formációkat kaphatnak gyermekeik gondo-
zásához, biztonságos felneveléséhez. 

A klub lényege, hogy hasonló élethely-
zeteket átélõ anyukák és apukák oszthatják
meg egymással tapasztalataikat, adhatnak
tanácsokat egymásnak egy-egy probléma
megoldásához. A programokon különbözõ

témakörökben el-
hangzó elõadások
is segítik a tudatos
és felelõsségteljes
szülõvé válást. 

(Cím: Arató
Emil tér 1.)

ARák Ellen, az Em-
berért, a Holnapért!

Társadalmi Alapítvány
pünkösdváró egészség-
fesztiválra invitálja az ér-
deklõdõket május 18-án
a Krúdy Házba (Magyar
Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum).
Az egész napos program
ingyenesen látogatható.
Az eseményen táplálko-
zási, mozgási, pszicholó-
giai tanácsadást tartanak
szakemberek, orvosok. A
gyermekeket egyebek

mellett gyerkõc konyha-
és kézmûves foglalkozá-
sokkal várják. „Kezünk-
ben a jövõ” címmel pla-
kátkészítõ pályázatot ír-
nak ki iskolásoknak és
óvodásoknak.

Az alapítvány alapvetõ
célkitûzése - immár 28 éve
- a daganatos megbetege-
dés és a halálozás csök-
kentése, a betegek életmi-
nõségének, gyógyulási
esélyeinek javítása, nem
utolsósorban a prevenció.
(Cím: Korona tér 1.)

Baba-Mama-Papa Klub

A Kiskorona utcai Óbudai
Szociális Szolgáltató Intéz-
ményben kétnapos rendez-
vénnyel emlékeztek meg a
költészet napjáról. 

ATavaszi fesztivál el-
nevezésû program-

ban április 11-én József
Attila és Weöres Sándor
verseibõl hangzott el válo-
gatás, majd Iancu Laura
József Attila-díjas költõ
olvasott fel mûveibõl, vé-
gezetül pedig Kiss Gy.
László Liszt-díjas klari-

nét- és tárogatómûvész
zenélt barátaival. Másnap
Petrás Mária csángó
származású népdalénekes,
iparmûvész kerámiáit te-
kinthették meg az érdek-
lõdõk és Kobzos Kiss Ta-
más mûvésztanár népdal-
bemutatóját élvezhették. 

A rendezvényt Bús
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere
nyitotta meg. Ünnepi
köszöntõt Müller Ist-
vánné intézményvezetõ
mondott.

Pünkösdváró egészségfesztivál 

1 % 1 % 1 %.A Jövõbarát Alapítvány köszönetet mond
mindenkinek, aki a 2011. évi személyi jövedelemadója
egy százalékát felajánlotta a szervezet javára. A felaján-
lásokat a „fõzõ-suli” elnevezésû programban élelmiszerre
és a sport-játék programban „Sport Poha-Rak” vásár-
lására fordították. Továbbra is várják támogatásaikat a
Jövõbarátok. (Adószám: 18110458-1-41.)

Tavaszi fesztivál

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Felújították a Kövi Szûz Mária
Plébánia névadó kövét és a mel-
lette álló szekrénykét. 

Valaha ebben a szekrénykében
õrizték a XVI. században a

német Lukas Cranach által festett

Insbrucki Madonna képet, amely
ma már felújítva a templomban
látható. A kegykép a segítõ Szûz
Máriát ábrázolja. Így a felüljáró lá-
bánál szabadtéren álló szekrény-
ben a Madonna másolatát helyez-
ték el, amelyet mozaikból készítet-
tek el az Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ fiataljai. 

- A felújításra azért volt szük-
ség, mert az elmúlt negyven év-
ben a követ teljesen benõtte a gaz,

és gyakorlatilag megközelíthetet-
len volt - tudtuk meg Zsiga Péter
plébánostól. - Ezért nemcsak a kö-
vet és a szekrényt hoztuk rendbe,
hanem a környezetét is. A térkö-
vezéssel együtt a munkálatok 1,2
millió forintba kerültek. Az össze-
get adományokból és saját erõbõl
teremtette elõ a plébánia. Mióta
befejezõdött a régen várt felújítás,
sokan megállnak és gyönyörköd-
nek az alkotásban. domi

Régi fényében tündököl 
a plébánia névadó köve

Hazánkért, Budapestért, a Buda-
pest körül élõkért május 11-én 9
szakaszban szervezik immár hete-
dik alkalommal az Élõ Rózsafüzér
Zarándoklatot. Az esemény kilenc
egyidejû gyalogos zarándoklatból
áll, érintve városszéli plébániá-
kat, kegyhelyeket, természeti és
kulturális értékeket. Egy-egy sza-
kasz körülbelül húsz kilométer
hosszú. 

1. szakasz: 8 órakor indulás
Máriabesnyõ-Kerepes illetve Fót.
* 2. szakasz: 7.30 órakor indulás
Csillaghegy-Fót. * 3. szakasz:
7.30 órakor indulás Csillaghegy-
Máriaremete. * 4. szakasz: 7.30
órakor indulás Farkasrét-Máriare-
mete. * 5. szakasz: 7.30 órakor

indulás Farkasrét-Nagytétény. *
6. szakasz: 7.30 órakor indulás
Soroksár-Nagytétény. * 7. sza-
kasz: 7.30 órakor indulás
Soroksár-Pestszentlõrinc-Havan-
na lakótelep. * 8. szakasz: 9 óra-
kor indulás Rákoskeresztúr-
Pestszentlõrinc-Havanna lakó-
telep.* 9. szakasz: 9 órakor indu-
lás Rákoskeresztúr-Kerepes. 

A szentmiséket a következõ
fõpapok mondják 19 órakor.
Máriaremete: dr. Erdõ Péter bí-
boros. * Fót: Guyka József es-
peres plébános. * Nagytétény:
Tamási József apát plébános. *
Havanna lakótelep: Pál Dániel
Csaba OSPPE pálos szerzetes.
* Kerepes: Horváth Zoltán Ist-
ván kanonok, esperes plébános.

Élõ Rózsafüzér Zarándoklat 

A Liszt Ferenc Zeneakadé-
mia mûvésztanárai és or-

gonaszakos hallgatói jótékony-
sági hangversenyt adnak május
11-én 19.30 órai kezdettel az
Óbudai Református Templom-
ban. A perselyben elhelyezett
adományokat a Vakok Batthyá-
ny László Római Katolikus
Gyermekotthona, Óvoda, Álta-
lános Iskola javára fordítják.

Az invenció mûvészete
Elhangzik Bach 15 kétszóla-

mú invenciója és improvizációk
a templom restaurált Országh
orgonáján. Egyetlen zenei alap-
ötlet, invenció kifejtését figyel-
hetjük meg a Bach ciklus re-
mekmûvei és a pillanatnyi inspi-
ráció nyomán születõ improvi-

zációkon keresztül. Az 1899-
ben épített Országh Sándor or-
gonát tavaly Szabó Balázs, a Ze-
neakadémia organológia tanára
útmutatásai alapján rekonstruál-
ta és bõvítette az AerisOrgona
Kft. Közremûködnek: Fassang
László, Pálúr János és a tanszak
hallgatói. (A belépés díjtalan.
Cím: Kálvin köz 4.)

Zenei fesztivál 
A 10. Református Zenei

Fesztivál része a május 26-ai
16 órakor kezdõdõ koncert a
Kálvin közi Óbudai Reformá-
tus Templomban. Közremûkö-
dik Szabó Kata orgonamûvész.
A belépés díjtalan, perselyes
adományokkal a zenei fesztivál
költségeihez járulhatnak hozzá. 

Orgonahangversenyek a reformátusoknál 

Tárlat a Szent József Házban 
Az „Óbuda képzõmûvészei II.” címû kiállítást Bús Balázs pol-
gármester és Feledy Balázs mûvészeti író nyitotta meg április 28-
án a Békásmegyer-ófalui Szent József Házban.
A T-Art Alapítvány gyûjteményébõl Csengery Béla, Eszik Alajos,
Gábor István, Hansági Hédi, Kácser László, Maracskó Gabrielle,
Takács Klára, Tenk László, Turcsány Miklós és Vízi Tihamér mûveit
láthatják az érdeklõdõk május 19-ig elõre egyeztetett idõpontban
(Bihariné Tenk Dóra: 06-20-912-0770). Az új meghívottak, akiknek
alkotásait megnézhetik: Deli Ágnes, Gaál Endre, Kalmár János,
Karmo Zoltán, Mengyán András, Pázmándi Antal, Riegel Tibor és
Z. Szabó Zoltán. (Cím: Templom utca 20.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Másodszorra, nagy elõny-
nyel nyerte el a Hónap Ovi-
ja címet a Meseerdõ Óvo-
da a szülõfórum.hu szava-
zásán. Nyereményük az Ál-
latkerti Játszóház felaján-
lása: két és fél óra játék-
idõ, két csoportban.

M árciusban a Mese-
erdõ Óvoda 3

ezer 18 szavazattal már
másodszor nyerte el a
Hónap Ovija címet, ami
csaknem ötszázzal több,
mint a második helye-
zett szavazatszáma. A
nyereményt a gyerme-
keknek április 10-én
személyesen adta át a
kezdeményezés ötlet-
gazdája, Péter Zoltán. A
szervezet munkájának
célja az óvodák nevelõ-
fejlesztõ pedagógiai
munkájának támogatá-
sa. A gyermekek testi-
lelki-szellemi fejlõdésé-
hez szükséges eszközök
egy részének ingyenes
biztosítása, üzletpoliti-
kájuk segítségével. Ez
egy olyan támogatási
program, amellyel  a
szülõk lehetõséget kap-
nak arra, hogy elismer-
jék a gyermekük oktatá-
si intézményében zajló
pedagógiai munkát, il-

letve közösségi összefo-
gás révén támogassák az
adott intézményt. Amel-
lett, hogy az ott dolgo-
zók számára ez pozitív
motivációt jelent, a szü-
lõk révén az intézmény
által elnyert támogatás-
ból végül gyermekeik
profitálnak, hiszen az
mindig valamilyen, a
nevelõ-fejlesztõ munka
során felhasználható ter-
mék vagy szolgáltatás. 

- A program kulcsa: az
összefogás, a szeretet, a
vidámság, lelkesedés a
gyerekekért és önma-
gunkért - emelte ki a cég
vezetõje, Péter Zoltán
igazgató. - A játék lé-

nyege, hogy az intézmé-
nyek ingyenesen re-
gisztrálnak a szulofo-
rum.hu oldalon, így
részt vehetnek a játék-
ban, mely mindig az
adott hónap elsõ napjá-
tól az utolsóig tart. Az
ez idõ alatt a legtöbb tá-

mogatói szavazatot ösz-
szegyûjtõ intézmény
lesz az adott hónap
nyertese. Szavazatot az
intézményre bárki lead-
hat (szülõ, rokon, barát,
gondozó). A szavazás e-
mail címhez kötött: egy
e-mail címrõl naponta

egy szavazatot lehet le-
adni, de minden nap le-
het szavazni. Tavaly no-
vemberben a Himalaya
Trans Kft. 73 ezer forint
értékû sópárna kollekci-
óját vehették át a gyer-
mekek, a mostani nyere-
mény az Állatkert Ját-
szóház felajánlása, két
és fél óra játékidõ, két
csoportban. 

A nyereményt a
Váradi utcában adták át.
Az önkormányzatot Ke-
lemen Viktória alpolgár-
mester és Nagyné Dosz-
tál Klára osztályvezetõ
képviselte. 

- Vegyük komolyan a
gyermekeket, mert min-
den egyéb ebbõl követ-
kezik - idézte az alpol-
gármester Kodály Zol-
tán gondolatát, utalva az
intézményben zajló ní-
vós munkára. sz

Ismét a Meseerdõ lett a Hónap Ovija

Egy könyvtár útra kel…
Az Óbudai Egyetem az elkövetkezõ évek egyetemi, fõiskolai kollégiumok kor-
mányszintû fejlesztési terveinek ismeretében véglegesen bezárta a Bécsi úti
Kandó Kálmán Kollégium épületében lévõ tagkönyvtárat. A mintegy 11 ezer kö-
tet egy része a többi tagkönyvtárba kerül, a fennmaradó, helyhiány miatt feles-
legessé vált állományt elajándékozzák. Az egyetemen immár hagyománnyá
vált adományozás során a könyvek az újvidéki magyar tanulást és oktatást
szolgálják a jövõben. Egy másik határon túli magyar közösség, Kárpátalja 6
ezer kötethez jut az Óbudai Egyetem, a Budapesti Gazdasági Fõiskola és a
Rotary Club-Sasad jóvoltából.

A Csobánka téren és a Békásmegyeri Közösségi Házban ÖKO-játszótérre várták a gye-
rekeket április 21-én. A játszótéren a természet törvényeivel és jelenségeivel ismer-
kedhettek meg a legkisebbek úgy, hogy maguk mûködtethették, mozgathatták, irá-
nyíthatták a kiállított eszközöket. A kísérletezésbe a felnõttek is bekapcsolódtak

Az Aelia Sabina Mûvészeti Iskola hangszeres felvételi
vizsgái elõtt az intézmény kisdiákjai hangszeres bemu-
tatót tartottak a Péter-Pál Iskola tornatermében 

ÖKO-játszótér Békásmegyeren

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségnap a Paisban
Az egészség nem csupán testi jólétet, de a lelki sta-
bilitást is jelenti a holisztikus szemléletben – a Pais
Dezsõ Általános Iskola diákjai ennek jegyében sze-
rezhettek új ismereteket az egészség fogalmáról,
szakemberek segítségével az április elején tartott
egészségnapon.

VERSMARATON. Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskolá-
ban nonstop versmondást tartottak április 11-én, a köl-
tészet napján. Nyolc órától öt órán át folyamatosan
mondták a verseket a diákok és a felnõttek. Mindenkit
igyekeztek bevonni az eseménybe, még az intézmény
portása, a 80 éves Ottó bácsi is verselt 

Életmûdíjas egyetemi docens
Dr. Fehérné Dr. Mérey Ildikó, az
Óbudai Egyetem docense Mato-
lay Elek Életmûdíjat vehetett át
április 6-án az iskolai testneve-
lés és diáksport fejlesztése, va-
lamint az olimpiai eszme terjesz-
tése érdekében kifejtett kima-
gasló tevékenységéért. Az okle-
velet és a bronzplakettet a Ma-
gyar Testnevelõ Tanárok Orszá-
gos Egyesülete és a Magyar Olimpiai Bizottság íté-
li oda minden évben.

50 éves a Vackor Óvoda 
Az intézmény idén ünnepli fennállásának 50. évfor-
dulóját. Az egykori kollégákat és a volt óvodásokat,
valamint az érdeklõdõket június 7-én 10 órára vár-
ják a korábbi Árpád fejedelem úti, ma már Vackor
Óvodába. Ebbõl az alkalomból kiállítást terveznek,
ezért kérik, aki régi óvodai tárgyi emlékekkel (fény-
képek, játékok, könyvek, macik stb.) színesíteni
tudná a kiállítást, május 25-ig juttassa el az óvodá-
ba azokat. (Cím: Vackor Óvoda, 1036 Budapest, Ár-
pád fejedelem útja 60.)

Középiskolai és érettségi 
elõkészítés, korrepetálás

Szaktanárokkal, a Vörösvári úton! Lehetõségek:
ötödikes és hetedikes tanulók felkészítése a követ-
kezõ tanév központi, középiskolai felvételijére.
Érettségi elõkészítõ közép- és emeltszinten, min-
den tantárgyból. Bukásmegelõzés, féljegyek javítá-
sa, korrepetálás. Matek-fizika-kémia-magyar korre-
petálás, tehetséggondozás minden délután és
szombat délelõtt max. 2-3 fõs kiscsoportban, vá-
lasztható idõpontban. (Tel.: 06(20)946-2027,
www.obudamatek.hu)                          Thalész-Kör

Rendben lezajlott április
8-án és 9-én az elsõ osz-
tályba készülõ gyermekek
beíratása az általános is-
kolákba. A Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ
által fenntartott általános
iskolákba a beiratkozó el-
sõsök száma 1129, az évet
ismétlõ 5 tanulóval együtt
1134, ami 65 gyermekkel
több, mint az elõzõ évi el-
sõsök száma - tudtuk meg
Tamás Ilona tankerületi
igazgatótól.

A nemzeti közneve-
lésrõl szóló tör-

vény értelmében a gyer-
mek abban az évben,
amelynek augusztus 31.
napjáig betölti a hatodik
életévét, de legkésõbb
az azt követõ évben tan-
kötelessé válik. Az isko-
laérettségrõl az óvoda, a
nevelési tanácsadó, vagy
a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottság
szakértõi szakvélemé-
nye alapján az igazgató
dönt. Az Óbuda-Békás-
megyer Nevelési Ta-
nácsadóban összesen
239 gyermek iskola-
érettségi vizsgálatát vé-
gezték el. Ebbõl 126

gyermek maradt óvodá-
ban, 93 kezdi meg az el-
sõ osztályt, 12 kicsit
szakértõi bi-
zottsághoz utal-
tak, 12 gyer-
mek nem jelent
meg, 2 gyerme-
ket hívtak visz-
sza kontrollra.
A 2013/2014-es
tanévre az elsõ
osztályosokat
április 8-án és 9-én írat-
hatták be szüleik. A vár-
ható tankötelesek száma
a Budapest Fõváros
Kormányhivatala Infor-
matikai Fõosztály nyil-
vántartása alapján 1758
gyermek volt.

A Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ
fenntartásában mûködõ
általános iskolákba tehát
1129 gyermek iratkozott
be. Még egy év óvodai
fejlesztésben 483 gyer-
mek vesz részt, ez 267-
tel több, mint az elõzõ
évben. A kerületben mû-
ködõ alapítványi, egy-
házi fenntartású iskolák-
ba 79 kerületben lakó
gyermek iratkozott be.

Keresett tankötelesek
száma (idõközben elköl-
töztek, külföldön tartóz-

kodnak, a beíratási fel-
hívás ellenére sem irat-
koztak be, a szakértõi

bizottság szak-
vé leményére
várnak) 67. A
törvény értel-
mében a szülõ
(gondviselõ) el-
sõsorban abba
az iskolába kö-
teles beíratni a
g y e r m e k é t ,

amelyik a lakóhelye,
tartózkodási helye sze-
rinti körzete. A szülõ
gyermekét más körzetbe
tartozó iskolába átírat-
hatja, ha az így kiválasz-
tott iskola fogadni tudja
a tankötelest. Ezt a kör-
zeti-lakhely szerinti is-
kolában be kell jelente-
ni. A kerületben ezzel a
lehetõséggel fõleg a II.
kerülettel határos vagy
ahhoz közeli lakosok él-
tek. 

Az elsõ osztályosok
oktatása 43 osztály indí-
tásával biztosítható úgy,
hogy a maximális osz-
tálylétszámot - amely 27
- kilenc iskola lépte túl.
Az egy tanulócsoportra
jutó kerületi átlaglét-
szám 26 gyerek. 

Domi

Az elsõsök beíratásának tapasztalatai 

Mindenkinek jutott iskola

B ús Balázs polgár-
mester fogadta a Vi-

lágörökség Városok Szer-
vezete Loyality Reward
Programban Óbudára ér-
kezett selmecbányai ven-
dégeket, és a program
magyar résztvevõit. A pá-
lyázat célja a Világörök-
ség megismerése, és a két
különbözõ világörökségi
város fiataljai közötti
kommunikáció fejleszté-
se. Az elsõ találkozót Sel-
mecbányán, a másodikat
a III. kerületben, az Óbu-
dai Harrer Pál Általános
Iskolában tartották. A
program résztvevõi nyá-
ron mindkét ország tábo-
rában a „Világörökség Is-
kolájában” ismerkednek
egymás történelmi emlé-
keivel.

Selmecbányai gyermekek Óbudán
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� TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozásl
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve! Garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Falfú-
rás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Kárpitos antik, stíl, modern kárpitozott
bútorok javítása. Tel.: 06(30)383-8206
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-

sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Vízszerelés megfizethetõ áron! Kerületi
szerelõ vállal: csapok, mosdók, WC-tartá-
lyok, bojlerek stb. javítását, szerelését, cseré-
jét, akár az esti órákban is! Fürdõszoba, kony-
ha felújítás garanciával! Tel.: 06(30)432-3312
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, bozótirtás, terepgondo-
zás, kerítés építése, javítása, térkövezés, beto-
nozás, homlokzat szigetelése, garanciával –
reális áron! Tel.: 06(70)547-2584; 781-4021;
06(70)391-8976
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, javí-
tást, zárszerelést, küszöb készítést, szigetelést,
pántok, zsanérok cseréjét, polc készítést javítá-
sát, falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Takarítás-rovarirtás! 15 éves tapasztalat-
tal, lakókkal könnyen szót értõ kollégákkal
várjuk megrendeléseiket. Tel.: 06(70)775-
8661. E-mail: tamaselnok@gmail.com
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Komplett lakásszerviz! A kéménytõl a
pincéig! Alpinista, festõ, víz-gázszerelõ, kõ-
mûves, liftszerelõ, villanyszerelõ, parkettás,
kéménybélelés, tetõjavítás, szigetelés, burko-
lás és az összes szakiparral állunk rendelkezé-
sükre! Tel.: 06(70)294-6161. E-mail: idekuld-
hozzam@gmail.com
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet, A
tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként
a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.: 240-4209;
06(30)462-2830. simon.dubecz@t-online.hu
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft. Czere Zoltán. Tel.: 405-4603
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Õszinte társasházkezelés! Fiatalos, tapasz-
talt közös képviselet, egyenes beszéddel, teljes

körû mûszaki, könyvelõi és jogi háttérrel várja
szíves megrendelésüket! Tel.: 06(70)294-
6161. E-mail: idekuldhozzam@gmail.com
� S.O.S. vízszerelés, dugulás-elhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés. Kazettás álmennyezet építése, egye-
di mennyezetek, tetõtér beépítése, hõszigete-
lés, családi házak generál kivitelezése. Tel.:
06(30)511-8661
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� Tetõ és terasz szigetelés 10-15 év garanci-
ával 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker Kft.
1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-5312
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség, jo-
gi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorláto-
zottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet! Fo-
gászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

�Lézerterápia, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípõ- és térdkopás kezelése, fejfá-
jásellátás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizs-
gálatok. Tel.: 368-6349; 06(20)968-6886
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.hu
�Moksa Elixir! Szemkó Zsófi. Tel.: 06(70)310-
2970; www.sugarzoszeretet.moksaelixir.hu
� Allergiásoknak, asztmásoknak lux lég-
tisztító eladó. Atka, pollen, vírusok, kiszûré-
se. Tel.: 240-6993
� Stabillá teszem mozgó mûfogsorát mini
implantátumokkal. Ugyanitt fogszabályozás,
szájsebészet, igényes fogpótlások készítése.
Dr. Virág Péter 320-4778; 06(20)496-2223;
www.drviragdental.hu
� Allergológiai és gyermek-tüdõgyógyá-
szat, magánrendelés III. Vörösvári út 29. II/5.
Bejelentkezés: 06(30)992-2151. Dr. Kaszó
Beáta, www.allergiadoktor.com
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Újra kapható ellenõrzötten patikai gyógy-
szerkönyvi tisztaságú, egészségvédõ NaCl
konyhasó: www.tisztaso.hu
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476

�Egészségügyi magáncég életjáradék progra-
mot indít. Budapesti 75 év felettiek érdeklõdé-
sét várjuk. Akár több millió forintos elõleget és
havi járadékot kínálunk. Tel.: 06(30)748-6169
� Fodrász Házhoz megy! Vágás, festés, da-
uer mindenkinek kedvezõ áron, szakértelem-
mel. Tel.: 06(30)212-4513
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Gyermekfelügyeletet vállalok rajzoktatás-
sal és meseolvasással. Tel.: 06(30)471-9830
� Angol, kezdõtõl felsõfokig korhatár nélkül
angoltanár-gyógypedagógussal Óbudán. Ak-
ciók! Tel.: 06(20)457-2787
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Angoltanítás, beszédcentrikus, érettségi,
nyelvvizsga, korrepetálás, nagy tapasztalat.
Házhoz megyek! Tel.: 06(20)439-6410

� XII. Sashegyen 29 nm/11MFt + 69 nm/26
MFt. Egymás fölötti lakások kerttel eladók.
Tel.: 06(30)605-4091
� Óbudán, Kerék utcára nézõ, 3. emeleti, 2
szobás, 57 nm öröklakásom 9,5 MFt-ért el-
adó. Tel.: 06(30)670-0223
� III. Platánliget lakóparkban, újszerû,100
nm-es, nappali+ 4 szobás, belsõ kétszintes la-
kás, két fürdõszobával, 2 garázs beállóval.
Irányár: 41 MFt. Tel.: 06(30)202-1283
�III. Seregély utcában 140 nm-es, újszerû, eme-
leti, 4,5 szobás, duplakomfortos, igényes, teraszos
lakás garázzsal eladó. Tel.: 06-30-982-4200
� III. Táborhegyen 5 éves házban, 1 emele-
ti, 72 nm-es, 3 szobás, nagy teraszos, terem-
garázsos lakás beköltözhetõen eladó. Tel.:
06(30)250-5040
� III. Testvérhegyen újszerû, külsõ meden-
cés, belsõ kétszintes, panorámás, mediterrán
jellegû ikerházfél eladó. Tel.: 06-30-222-3150
� III. Csillaghegyen, újszerû házban nagy
teraszos, kertkapcsolatos, 2 szobás lakás ga-
rázzsal, tárolóval 19,9 millióért eladó.
Tel.:06(30)439-6233
� Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek (1075 nm) eladó, ikerház
építésére is alkalmas. Tel.: 06(30)222-1986
� Csillaghegyi kertes ház eladó! 120 nm,
amerikai konyhás, 3 szoba+nappali, kertkap-
csolatos,verandás+2 terasz. 20 nm-es épület-
tel, 2 kocsibeállóval. A telek 364 nm. Ár:
29,9MFt Tel.: 06(20)266-8681

Ingatlan

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi út
217-ben (EuroCenternél). Gyermek-felnõtt
bõrgyógyászat. Bõrkinövések, szemölcsök el-
távolítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása belgyógyász szakorvos vezetésé-
vel. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.:
220-4641; 06(20)349-4277

�Pi-víz és Bio bolt Óbudán! Immunrend-
szer-erõsítõ, méregtelenítõ, gyógyulást se-
gítõ Pi-víz (40 Ft/l); csökkentett-, deutéri-
ummentes víz, gyógyhatású készítmények,
kedvezõ áron! Szentendrei út 13.

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bécsi
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõorvos.
Bejelentkezés: 317-0631

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

Egészség

� Mûszaki ellenõrzés, lebonyolítás, költ-
ségvetés és üzleti terv készítés. Pálfia Mik-
lós Tel.: 06(30)952-3810

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felõli oldalon, postával szemben).
Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.
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� Óbudán csendes tevékenységre, vagy rak-
tár céljára 120 nm-es helyiség kiadó. Tel.:
06(30)393-4881

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk VI. Andrássy út 16. Tel: 266-
4154
� Aranybánya! Felvásárlás! Arany: 6600-
14700 Ft/g, ezüst: 160-470 Ft/g. XI. ker. Fe-
hérvári út 21/a. Tel.: 786-8224
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüs-
töt, Herendit, festményeket, órákat. Arany:
7200-12000 Ft. Ezüst: 180-360 Ft II. Margit

krt. 51-53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg az
interneten www.louisgaleria.hu

� Arany-ezüst felvásárlás. Arany: 7200 Ft-
tól 12000 Ft-ig. Ezüst: 180 Ft-tól 360 Ft-ig.
Üzlet: V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1. Nyitva:
10-15-ig, 06(20)590-5284

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számlaképes rendszergazda vállalja szá-
mítógépe karbantartását, javítását, telepítését.
Nagy Gábor. Tel.: 06(30)213-8232
� Laptop, PC, monitor javítás, szerelés! Szá-
mítástechnika Szerviz. www.medcomp.hu,
tel.: 06-1-242-0412

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Társasházkezelést vállalok. Érdeklõdni a
06(30)307-7951-es telefonszámon lehet
� A 4M Dance Company tánctanárokat ke-
res, képez több mûfajban. Pedagógusok, óvó-
nõk, tánctudással rendelkezõ fiatalok jelent-
kezését várjuk. Tel.: 06(30)598-3168
� Gyermekfelügyeletet vállal nyugdíjas
óvónõ Óbudán. Tel.: 06(30)393-4881
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel.:
06(20)310-8476.

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ
a XII. kerületben. Társkeresés Ausztria, Svájc
és Németország felé is. R. Zsuzsanna,
06(30)602-0094
� Miért maradna egyedül? Mi megtaláljuk
Társát. Budai Társközvetítõ Óbudán. Tel.:
06(30)555-8444

� Balaton-parti apartman, 4 mátrai erdõ-
széli ház 6 fõig pünkösdre és nyárra kiadó.
Tel.: 06(20)984-2485

Üdülés

�� Plasztikai sebészeti magánrendelés:
Kedd 14-17 óra, III. ker. Bécsi út 217. dr.
Nagy Lajos fõorvos. Bejelentkezés:
30/663-2730, lnagydr@gmail.com. Web:
www.nagyplasztika.hu

Magánrendelés

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket,
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, ér-
tékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fõ u. 67,
06-1-364-75-34, 06/30-382-7020

Régiség

Elad-vesz

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
utca mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Kiadó a Suzuki Római autószalon felett
található 130 nm-es tetõtéri lakás. Az ingat-
lan frekventált helyen található a Csillag Be-
vásárlóközpont szomszédságában, a Szent-
endrei út mellett. A BKV közlekedés rendkí-
vül kedvezõ (csillaghegyi HÉV, buszjárat).
A bérleti díj 100.000 Ft +áfa+rezsi/hó. * Ki-
adó még diák számára egy szoba+fürdõ,
közös konyha. Bérleti díj 30.000 Ft/hó.
Érd.: 06(20)977-0484, roszkopf.melinda@
suzukibarta.hu

Magyarországon országos turnén elõször: 

Kínai  Állami Cirkusz 
és az Exit Cirkusz kooprodukciója: 
„Shanghai Express” címû mûsora 

Budapest III. Szentendrei út BAUMAX elõtt 

május 15-tõl május 20-ig. 
Családbarát akció: 

szerdán minden belépõ: 1.500 Ft/fõ. 
Vasárnap 11 órai elõadásunkra, minden teljes árú gyerekjegy mellé, 

1 db villogó játék-lámpát ajándékozunk!!! 
Ne feledjék: EXIT-kijárat a mindennapokból!  

Elõadások idõpontjai szerda, csütörtök, péntek: 18 órakor; szombat:
15 és 18 órakor; vasárnap és pünkösd hétfõ: 11 és  15 órakor. 

(Információ és jegyrendelés: 06-30-693-4632, www.exitcirkusz.hu)
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Felhívás – Pályázat

Célja: a III. kerületi gyermekek és fiatalok
nyári, belföldi, szorgalmi idõn kívüli (kivétel
óvodák) táborozásának támogatása 
Szorgalmi idõ a 2012/2013. tanévben: általános isko-
la, gimnázium, szakközépiskola és szakiskola eseté-
ben 2012. szeptember 1-jétõl 2013. június 14-ig; óvo-
dák esetében: szorgalmi idõszak nincs meghatározva.
A pályázat kiírója: Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Lakásgazdálkodási Bizottsága.
A pályázat forrása: a 2013. évi költségvetés. A
kiírt pályázat összegének nagysága: 6.300.000 Ft.
A pályázaton elnyerhetõ támogatás mértéke:
maximum 150.000 Ft.
A Balatonszabadi-sóstói tábor esetén program-
szervezésre és eszközbeszerzésre: max. 50.000 Ft.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. május
16. 12 óra.
Az önkormányzat fenntartásában, illetve a ke-
rületben mûködõ oktatási intézmények pályá-
zatukat a szociális szolgáltató fõosztályon, a ci-
vil- és egyházi szervezetek a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Bp.,
Harrer Pál utca 2.) formanyomtatványon, írá-
sos formában nyújthatják be.
Pályázni kizárólag az erre a célra rendszeresí-
tett adatlapon lehet. A pályázatokat 2 példány-
ban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani. Az
adatlap átvehetõ az önkormányzat ügyfélszol-
gálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál ut-
ca 2.), illetve letölthetõ az önkormányzat hon-
lapjáról, a www.obuda.hu címrõl.

Támogatott területek
1. Iskolai, óvodai szervezésû, egyházi és ön-
szervezõdõ közösségek (egyesületek, karitasok,
szövetségek, alapítványok,) elsõsorban III.
kerületi lakcímmel rendelkezõ gyermekek
nyári táboroztatása.
2. Balatonszabadi-sóstói tábor programszerve-
zés, eszközbeszerzés (a felhasználható keret
függvényében).

A pályázat kiírója kiemelten kezeli: a 7-10 nap-
ra szóló, valamint a szociálisan rászoruló gyer-
mekek szállás-, utazás-, étkezés- költségeinek
csökkentésére irányuló pályázatokat.
Szervezési és bérjellegû kiadásokra nem le-
het pályázni. A civil és egyházi szervezetek
esetében a pályázott összeg minimum 20%-
a, mint önrész, biztosítása kötelezõ. Nem ve-
hetõ figyelembe önrészként a szervezési és bér-
jellegû kiadás.

Pályázati feltételek
• Egy szervezet legfeljebb két pályázatot nyújt-
hat be. Az intézmény és az intézmény segítésé-
re létrehozott alapítvány egy pályázó szervezet-
nek minõsül. Többes pályázat esetén, vala-
mennyi pályázatot érvénytelennek tekintjük.
• A pályázaton kizárólag Bp. III. kerületi szék-
helyû és mûködésû szervezetek vehetnek részt.
• Önkormányzati önállóan gazdálkodó intézmé-
nyek (kivéve: iskolák, szociális- és gyermekvé-
delmi intézmények), állami és gazdálkodó szer-
vezetek (bt., kft. stb.) a pályázaton nem ve-
hetnek részt.
• A pályázaton azon szervezetek vehetnek részt,
melyek bejegyzése a pályázat benyújtásakor
már legalább egy éves. 
• A pályázatot benyújtó szervezetnek és a meg-
adott számlaszám tulajdonosának egyezõnek
kell lennie, melyet dokumentummal igazolni
kell! (pl. számlakivonat, bankszámlaszerzõdés).
• Nem kerül elbírálásra azon pályázó pályázata,
aki a korábbi években nem, vagy csak részben
számolt el az önkormányzattól bármilyen cí-
men kapott támogatással.
Az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodá-
si bizottság azon táborokat nem támogatja:
amelyekre más bizottságtól 2013-ban már kapott
támogatást a pályázó; valamint a határidõ után ér-
kezett, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat.
A döntés várható idõpontja: 2013. május 23.
és 2013. május 30.

Az önkormányzat fenntartásában mûködõ ok-
tatási-nevelési és gyermekjóléti intézmények
esetében a pályázatok elbírálásáról az egész-
ségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizott-
ság a 2013. május 23-ai ülésén dönt. * Az egy-
házi és civil szervezetek esetében a pályázatok
elbírálásáról a képviselõ-testület a 2013. május
30-ai ülésén dönt.
Elszámolási kötelezettség: a pályázat nyerte-
seinek a támogatás, és egyházi és civil szerve-
zetek esetén az önrész felhasználásáról szöve-
ges és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk
2013. szeptember 30-ig.
Az elszámolást az erre a célra rendszeresített
adatlapon kell benyújtani. Az elszámolásnak
tartalmaznia kell a kiadási költségeket igazoló
számlákat (az önrészrõl is), legalább egy oldal
szöveges beszámolót, valamint a résztvevõk
névsorát a Budapest, III. kerületi lakcím
pontos megjelölésével.
Abban az esetben, ha a pályázó üzemanyag-
költséget is el kíván számolni, beszámolójához
útnyilvántartást vagy kiküldetési rendelvényt
kell csatolnia.
A pályázat során elnyert, de fel nem használt
támogatást, vagy a támogatás nem engedé-
lyezett, más célú felhasználása esetén az el-
nyert összeget 8 napon belül vissza kell utal-
ni az önkormányzat részére.
A pályáztató az általa támogatott programok el-
lenõrzésének lehetõségét fenntartja.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhe-
tõ: önkormányzati fenntartású intézmények
esetében Horváth Ildikó bizottsági referenstõl a
437-8661-es; civil és egyházi szervezetek ese-
tében Locskainé Radnai Írisztõl a 437-8921-es
telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Egészségügyi, Szociális 

és Lakásgazdálkodási Bizottsága 

Pályázat 2013 nyári ifjúsági táborok támogatására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
polgármestere felhívással fordul a kerületi
társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, va-
lamint a lakossághoz.
Az önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján egyszerûsített eljárásban le-
folytatott véleményezési eljárással az alábbi terü-
letre készít Kerületi Szabályozási Terv (további-
akban: KSZT) módosítást:
Budapest III. kerület Kocsis S. utca (Harsány
lejtõ-Solymárvölgyi utca-Virágosnyereg utca-
20655/4 és a 20625/4 hrsz-ú erdõterület által
határolt terület.
Jelenleg a tervezési területre vonatkozóan az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének 27./2004. (VI.10.) ÖK. számú
rendeletével elfogadott Kerületi Szabályozási
Terv van hatályban, mely az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Vá-
rosrendezési és Építési Szabályzatáról szóló,
32/2001. (XI. 30.) Ö.K. számú rendeletének 9/17.
számú mellékletét képezi.
Harsány lejtõ területe a KSZT készítése elõtt me-
zõgazdasági mûvelésû volt. A fejlesztés kapcsán
a közterületek kiszabályozása, a teljes közmûhá-

lózat kiépítése, illetve az építési telkek kiparcellá-
zása volt a feladat. A fejlesztés elsõ fázisaként a
területen régészeti feltárások történtek. A terület
fejlesztése elindult, azonban az idõközben feltárt
problémák (csatornarendszer kiépítési módja, il-
letve a tervezett tömbökön belüli javasolt telek-
osztástól eltérõ telekalakítás) miatt a KSZT felül-
vizsgálata, és ennek megfelelõ korrekciója vált
szükségessé. A terület beépítésének intenzitá-
sa, annak jellege, a kerület egyéb területeire
gyakorolt hatásában nem történik változás.
A KSZT módosításának célja, hogy felülvizsgál-
ja az elválasztott szenny- és csapadékvíz hálózat
közmûépítési kötelezettségeket, és a véglegesített
tömbön belüli telekosztásokhoz igazított építési
helyet.
A KSZT módosításának várható hatása, hogy a
terület fejlesztése tovább folytatódna. 
A KSZT módosítás anyaga a honlapon illetve a
fõépítészi és várostervezési irodán tekinthetõ
meg.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti
készülõ KSZT módosítással kapcsolatban ész-
revételük van, úgy azt írásban az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

Fõépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp., III.
Hídfõ utca 18.) 2013. május 10-ig juttassák el.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ a készülõ Kerületi Szabályozási Terv 

Pályázat lépcsõházi 
kamerarendszer kiépítésére 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a
társasházi lakások védelme és a közbiz-
tonság javítása érdekében pályázatot ír ki
a lakóközösségi (társasházi, lakásszövet-
kezeti) lakóépületek lépcsõházi kamera-
rendszer kiépítésének támogatására. A
pályázati feltételek és a pályázathoz
szükséges nyomtatványok az önkor-
mányzat honlapján (www.obuda.hu)
megtalálhatók és letölthetõk. A nyertes
pályázóknak a rendszer kiépítésére és
rendszerbe állítására 2013. július 30-ig
van lehetõségük. A határidõ után keltezett
számlát a kiíró nem fogadja el. A pályáza-
tok benyújtására 2013. május 20-ig van
lehetõség.
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Mindannyian tudjuk, hogy a felvi-
lágosításnak milyen fontos szere-
pe van az életben. Ezt szem elõtt
tartva hirdették meg elõadássoro-
zatukat a Szent Margit Rendelõin-
tézet orvosai a kerület iskolái szá-
mára.

Aprogram tulajdonképpen
már tavaly elkezdõdött,

amikor a pedagógusoknak tar-
tottunk elméleti és gyakorlati
felvilágosítást elsõsegélynyújtás
témakörben a tanév befejezése
elõtt - ismertette dr. Benyó Imre
sebész fõorvos, az orvosi team
vezetõje. - A hat elõadáson 120
tanárt próbáltunk felkészíteni az
elsõsegélynyújtás alapjaira, s
fõként a nyári táborokban elõ-
forduló betegségekre fókuszál-
tunk. Többek közt gyakorolhat-
ták az újraélesztést ambu babán,
ismertettük az allergia leggya-
koribb tüneteit, megbeszéltük,
mi a teendõ, ha törésgyanú me-
rül fel valamelyik gyermeknél, s
hogy mikor hová vihetik orvos-
hoz a sérültet. 

Idén viszont fõként a gyerme-
kek tudásának gyarapítására
koncentrálunk. Több szakmát
felölelõ elõadássorozatunk ke-
retében sebész, nõgyógyász,
urológus, pszichiáter és gyógy-
tornász készíti fel a 7., 8. osztá-
lyos diákokat, illetve a gimnazis-
tákat az életkoruknak megfelelõ
problémákra. Õk is tanulhatnak
elsõsegélynyújtást, amely min-
denekelõtt az újreélesztésre, a
vérzések elállítására, a törések
biztonságos stabilizálására ter-
jed ki. A fiúkkal és a lányokkal
külön-külön foglalkoznak az or-

vosok, amikor a nemiségüket
érintõ témákról tájékoztatják
õket. A nõgyógyászok a lá-
nyokkal a leggyakrabban elõ-
forduló higiéniai problémákat
beszélik meg, a HPV-vírus ve-
szélyeit és megelõzését, termé-
szetesen a fogamzásgátlás le-
hetõségeit, ami ebben a korban
már elengedhetetlen. A fiúkkal
urológus beszélget arról, mire
vigyázzanak a nemi érés idõ-
szakában, milyen jelek utalhat-
nak káros elváltozásokra és
természetesen a higiénés kér-
déseket sem hagyja ki. A pszi-
chiáter leginkább a függõsé-
gekre hívja fel a fiatalok fi-
gyelmét, mindenekelõtt a kábí-
tószerekkel és a számítógéppel
összefüggésben. De beszélget
velük az étkezéssel kapcsola-
tos súlyos betegségekrõl is, a
bulémiáról és az anorexiáról. A
gyógytornász a helyes járást,
tartást tanítja meg a fiatalok-
nak, annak érdekében, hogy
minél tovább õrizhessék meg
csontozatuk, izomzatuk épsé-
gét, s ne okozzon nehézséget
számukra a mozgás.

A felvilágosítás célja a meg-
elõzés, ám a tapasztalatok sze-
rint azokat a betegeket még
gyógyítani is könnyebb, akik is-
merik a saját testük mûködését -
jelentette ki a fõorvos.

Az igényeknek megfelelõen a
Szent Margit Rendelõintézet
szakemberei attól sem zárkóz-
nak el, hogy a késõbbiekben
újabb szakorvosokat is bevonja-
nak a felvilágosító munkába,
például szemészt vagy fül-orr-
gégészt. domi

Orvosi felvilágosítás 
diákoknak és tanároknak

Rendelési idõ-változás
Május 7-tõl változott az onkológiai gondozó rendelési ideje a
Vörösvári úti szakrendelõben. Minden kedden 14-tõl 20 óráig dr.
Lohinszky Júlia szakorvos fogadja a daganatos betegeket, ezzel
duplájára bõvül az onkológia rendelési ideje. Dr. Baki Márta fõor-
vos továbbra is rendel csütörtöki napokon 15-tõl 20 óráig.

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. A III.
kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják õket a Szent János Kórházban (XII.
Diós árok 1., tel.: 458-4509) vizsgálatra. Vegyen részt Ön is a té-
rítésmentes mammográfiás szûrõvizsgálaton! (Információ: Buda-
pest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve, tel.: 465-3823.) A lehetõség adott! Éljenek vele!

Cukorbetegek klubja 
A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában
május 14-én 15 órától tartják a soron következõ összejövetelt. Dr.
Halászlaki Csaba endokrinológus azokról a fertõzésekrõl beszél,
amelyek a cukorbetegeket érintik. A Natra Taste Gold munkatár-
sai egy valódi cukorédesítõt mutatnak be. Ezt megkóstolhatják a
résztvevõk. (Cím: Bécsi út 132.)

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete májusban a
következõ idõpontokban és helyszíneken szervez véradást. Május
15-én 9-tõl 14 óráig: EDUTUS Fõiskola Budapesti Tagozat - Károli
Gáspár Egyetem Pszichológiai Intézet (Bécsi út 324.) * Május 29-én
11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér
5.) Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be
a 60. életévét (rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy
segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Dr. Dobos György nõgyógyász szakorvos tart elõadást
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Felhívás – Pályázat

Budapest Fõváros III. Kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Óbudai Társaskör igazgató (magasabb veze-
tõ) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Az intézménynél újonnan létesített jogviszony
esetén három hónap próbaidõ kikötésével,
2013. augusztus 1. kezdõ nappal. Az igazgató
felett a munkáltatói jogokat, illetve amennyiben
a magasabb vezetõi megbízáshoz közalkalma-
zotti jogviszony létesítése is szükséges a kine-
vezési jogkört Óbuda-Békásmegyer polgármes-
tere gyakorolja.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. 
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi
megbízás határozott idõre, 5 évre szól. A veze-
tõi megbízás idõtartama: 2013. augusztus 1. -
2018. július 31.
A munkavégzés helye: 1036 Budapest, Kisko-
rona utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi meg-
bízással járó lényeges feladatok: magasabb
vezetõi megbízás keretében végzi a jogszabály-
ban meghatározottak szerinti és az intézmény
alapító okiratában foglalt közmûvelõdési fel-
adatok - elsõsorban a zenei és képzõmûvészeti
tevékenység - irányítását és ellenõrzését, fel-
adatok ellátásának koordinálását, az intézmény
törvényes mûködésének biztosítását, az intéz-
mény költségvetésének betartását, a munkálta-
tói jogok gyakorlását.
Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek 
• felsõfokú közmûvelõdési végzettség és szak-
képzettség vagy nem szakirányú egyetemi vég-
zettség és felsõfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga;
• a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés fi-
nanszírozásáról szóló, 1/2000. (I. 14.) NKÖM
rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismerete-
ket is nyújtó közmûvelõdési intézményvezetõ
tanfolyam eredményes elvégzését igazoló ok-
irat;
• közmûvelõdési intézményben szerzett leg-
alább 10 éves szakmai gyakorlat;
• közmûvelõdési intézményben szerzett mini-
mum 4 éves vezetõi gyakorlat;
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
• magyar állampolgárság (magyar nyelvtudás);
• büntetlen elõélet, cselekvõképesség. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent 
• Óbuda-Békásmegyer kulturális életének, in-
tézményrendszerének ismerete;
• hazai pályázatok lebonyolításában szerzett ta-
pasztalat;
• a fõváros mûvészeti (elsõsorban színházi, ze-
nei) életének, intézményrendszerének ismerete;
• mûvészeti fesztivál szervezésében való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások

• az iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot
igazoló okmányok másolata;
• részletes szakmai önéletrajz;
• három hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány;

• az intézmény szervezetére és mûködésére vo-
natkozó szakmai koncepció/vezetõi program;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a
munkakör 2013. augusztus 1. napjától tölthetõ
be.
A pályázat benyújtásának határideje: a pá-
lyázat benyújtásának határideje a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán
történõ közzétételtõl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Borbély Rita kulturális és turisztikai
referens nyújt a 06/1/437-8834-es telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja 
Postai úton, a pályázat Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok és
Kulturális Csoport címére történõ megküldése
(Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 1033
Budapest, Fõ tér 3.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni: „Óbudai Társaskör igazgatói pályá-
zat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje
A benyújtott pályázatokat a jogszabály által
elõírt bizottság véleményezését követõen Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete értékeli, és hozza meg a döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: a 2013
júniusi képviselõ-testületi ülés.
(A munkáltatóval kapcsolatban további infor-
mációt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.)

Pályázat az Óbudai Társaskör igazgatói állására 

A szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló,
9/2006. (III.1.) rendelet 2. A. §-a szerint
Óbudai Továbbtanulási Támogatásra jogo-
sult az a szociálisan rászorult fiatal felnõtt,
aki Budapest III. kerületében bejelentett
lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelsze-
rûen él, érettségi bizonyítványát 2012-ben
vagy azután szerezte nappali tagozaton, és
annak átlaga a kerekítés szabályainak al-
kalmazása nélkül 4,5 vagy a fölött van, il-
letve azok a fiatalok, akik felsõfokú tanul-
mányaikat 2012 szeptemberében meg-
kezdték, év végi átlaguk eléri a 3,5-öt és
szintén szociálisan hátrányos helyzetûek.
Nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes
idejû alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes osz-
tatlan képzésben vesz részt, és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben szabályozottak szerinti jövedel-
me és a vele közös háztartásban élõ, a gyer-
mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló törvény vonatkozó része szerinti
közeli hozzátartozók egy fõre jutó havi jöve-
delme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
Egyidejûleg csak egy felsõoktatási intéz-
ménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A támogatás összege: a képzés hallgató
által fizetendõ költségtérítés összegének
50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg
a 400 000 Ft/félév összeget. 
A támogatást minden pályázati forduló-
ban újra kell pályázni! 
Az újra pályázók pályázaton való részvé-
telének feltétele az, hogy az elõzõ félév ta-
nulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a
kerekítés nélküli 3,5 átlagot.
A pályázaton való részvételhez szükséges
a kitöltött formanyomtatvány, az igény-
lõ és a vele közös háztartásban élõk jö-
vedelem igazolásai, továbbá 
csak az elsõ pályázat beadásakor: az érett-
ségi bizonyítvány iskola által hitelesített
másolata, melynek benyújtási határideje
2013. június 30.; a felsõfokú képzésre tör-
ténõ felvételrõl szóló hivatalos értesítés,
melynek benyújtási határideje 2013. au-
gusztus 10., 
további pályázatok esetén: az elõzõ félévi
sikeres tanulmányok hiteles igazolása,
melynek benyújtási határideje: 2013. au-
gusztus 10. 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. jú-
nius 10.
A beérkezett pályázatokról az oktatási osz-

tály, valamint a szociális szolgáltató fõosz-
tály javaslatának figyelembe vételével
2013. augusztus 31-ig mérlegelési jog-
körében eljárva a polgármester dönt, és az
önkormányzat 2013. szeptember 15-ig ta-
nulmányi szerzõdést köt a támogatottal.
(A rendelet, a pályázati kiírás és a kitöltendõ
formanyomtatvány az obuda.hu/palyaza-
tok/obudai-tovabbtanulasi-tamogatas/ ol-
dalon található.)

Óbudai Továbbtanulási Támogatás

Megtekinthetõ 
KSZT-módosítás 

Óbuda-Békásmegyer polgármestere ez-
úton is értesíti az érintetteket, hogy 2013.
május 6-tól május 16-ig a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer
Pál utca 2.), és ügyfélfogadási idõben a
hivatal épületében, a fõépítészi és város-
tervezési irodán (Hídfõ utca 18.) 
a Budapest, III. kerület Kaszásdûlõ
(Szentendrei út-volt esztergomi vasútvo-
nal-Pomázi út-Törökkõ utca-Csillaghegyi
út-Bojtár utca-Bécsi út-Fehéregyházi út-
Hunor utca-Hévízi út-Bogdáni út) által ha-
tárolt terület Kerületi Szabályozási Tervé-
nek (KSZT) módosítása megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester
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Szórakozás
Rejtvényünkben egy vidám igazságot olvashat. Megfejtés
a vízszintes 1. és a függõleges 14. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az elsõ fõsor (zárt betûk: A. N. Á. T.). 14 Nö-
vényekbõl álló kerítések. 15. … Freeman, amerikai filmszínész.
16. Tolna megyei községben él. 17. Hüvelyes. 19. A magnézium,
jód és nitrogén vegyjele. 20. Fordított jeles. 21. Kicsinyítõ. 23.
Van értése hozzá. 25. Férfinév. 26. Végek nélküli kelta! 27. Bala-
ton-parti helyiség. 30. Véd. 31. Máltai és thaiföldi autók jele. 32.
Állóvíz. 33. Kiejtett mássalhangzó. 34. Apénzedet elszórd, fordít-
va. 36. Zempléni hegy. 39. Az egyik kezed névelõsen. 42. Két su-
gár. 42. Sûrû egynemû betûi. 43. Luxemburgi és norvég autók je-
le. 44. Régiesen betût vet. 45. Szellemi ágazat névelõvel. 48. N.
Ó. I. 49. Román autótípus. 51. Angol tölgyfa. 52. Ételízesítõ. 53.
Görög betû. 55. Hajójavításnál alkalmazzák. 57. …uno, olasz té-
vécsatorna. 59. Kinyes. 61. Fut. 63. Ritka nõi név.
FÜGGÕLEGES: 2. Elmondott. 3. Kortyolt. 4. Régi súlymér-
ték. 5. E. N. A. 6. Az egyik hüllõé. 7. Személyes névmás. 8. Ke-
vert bak! 9. Sumákolás. 10. Paripa. 11. Némán merem. 12. Va-
jon vén? 13. Kurjongatva énekel. 14. A második beküldendõ
sor (zárt betûk: M. Z. Z.). 18. Névelõs varróeszköz. 22. Mó-
kusféle. 24. Névelõsen merev, fordítva. 27. Régebbi stílus. 28.
Szín a francia kártyában visszafelé. 29. Körte angolul. 32. A tel-
lúr és a lantán vegyjele. 35. Néma vej! 36. Dezodor márka. 37.
Olasz férfinév. 38. Boleslaw …, lengyel költõ-író volt. 40. Kocsma-
féle. 43. Csípõs bogár. 46. Lak betûi keverve. 47. Vérszerinti hozzá-
tartozó. 48. Lesek. 50. Visszapakoló! 53. A Duna romániai melléke.
54. A. L. T. L. 56. A kálium és a lantán vegyjele. 58. Fordított nõi
név. 60. I. R. É. 62. AAAA. 64. Némán les. Ipacs László

Az április 15-én megjelent, „
Okosság” címû rejtvényünk megfejtése: 

„A zsenialitás nem más, 
mint a józan paraszti ész ünnepi ruhában”.

Üdülés kedvezõ feltételekkel 
a Balaton-parti nyaralókomplexumban

Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. a Balaton-partjától mindössze
800 méterre fekvõ üdülõ parkjában, Balatonszabadi-Sóstón mintegy 400 férõ-
hellyel várja a pihenésre, aktív kikapcsolódásra vágyókat. A természet-közeli
környezet számos programlehetõséget kínál, a kirándulástól a horgászatig.
A parkban található sportpályáinkon (foci-, kosár-, strandröplabda pálya, kültéri fit-
nesz park) gyermekek és felnõttek egyaránt hódolhatnak sport iránti szenvedé-
lyüknek, a kirándulni vágyók kerékpárt is bérelhetnek. A vendégek rendelkezésé-
re áll továbbá a hatalmas udvar, játszótér, zárt parkoló, kijelölt tûzrakóhely. Munka-
helyi tréningekhez, elõadásokhoz, csoportfoglalkozásokhoz, rossz idõ esetén há-
rom zárt foglalkoztató helyiséget és egy fedett teraszt tudunk biztosítani az ideér-
kezõknek. Parkunk ideális helyet kínál ifjúsági táborok, edzõtáborok, csapatépítõ
tréningek megrendezésére, illetve üdülõknek, családoknak.
Háromemeletes motelünk 90 fõ befogadására alkalmas. A földszinten és az I.
emeleten 18 szoba található, 2+2 ággyal. A II. emeleten 9 szoba van, 2 ágyas
férõhelyekkel. Mindhárom emeleten egy közös konyha található. A motel épüle-
tét felújították, így az idei nyáron már megszépülve várja minden kedves ven-
dégünket, fürdõszobával, tv-vel, hûtõszekrénnyel, terasszal.
Árak 
Motel: elõszezon (2013. április 26. - 2013. június 16.) 2 ágyas szoba 6.000 Ft;
2+2 ágyas szoba 8.000 Ft.
Fõszezon: (2013. június 17. - 2013. augusztus 25.) 2 ágyas szoba 9.000 Ft; 2+2
ágyas szoba 11.000 Ft.
Utószezon: (2013. augusztus 26. -
2013. szeptember 29.) 2 ágyas
szoba 6.000 Ft; 2+2 ágyas szoba
8.000 Ft. Sátorhely: 1.800 Ft/fõ/éj.
Kõház: 2.200 Ft/fõ/éj.
Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fõ/éj
18. életév fölött.
Foglalni és érdeklõdni az alábbi elér-
hetõségeken lehet. Üzemeltetõ:
Óbudai Sport és Szabadidõ Non-
profit Kft. Székhely: 1037 Budapest,
Laborc utca 2. Telefonszám: 06-1-
388-9770 e-mail cím: kovacs.bor-
bala@obudasport.hu 

A z Összefogás Óbu-
dáért Egyesület

május 11-én gyalogtúrát
szervez. Találkozás: 10
órakor Hûvösvölgyben,
a 61-es villamos végállo-
másánál. Útvonal: Hár-
mashatár-hegyi repülõ-
tér-Vadaskerti emlékmû-
Árpád-kilátó-Fenyõ-
gyöngye vendéglõ. A
táv 8 kilométer, szintkü-
lönbség 350 méter. A tú-

ra a ven-
déglõnél
z á r u l ,
ahonnan
a 65-ös
autóbusszal a Kolosy tér
felé történik a hazaérke-
zés. (A túrára jelentkez-
ni lehet a +36-30-200-
3115-ös telefonszámon,
vagy az info@osszefo-
gasobudaert.hu e-mail
címen.)

Gyalogtúra

E zzel a címmel nyílt
kiállítás a Kiscelli

Múzeumban, amely a
magyarországi papírcso-
magolás történetét mu-
tatja be. A látogatók cím-
kéket, zacskókat, dobo-
zokat tekinthetnek meg,
egészen a 90-es évekig
bezárólag, amelyeket
dísz- vagy csak hétköz-
napi csomagolásra hasz-
náltak elõdeink. Nagy
cégek, mint például a
Stühmer vagy a Pick tel-

jes sorozatai mellett
olyan kiskereskedõk
egyedi csomagolópapír-
jait is felsorakoztatja a
kiállítás, amelyekkel
csak ritkán találkozhatott
a vásárló közönség. A
több múzeumból és ma-
gángyûjtõktõl összeállí-
tott gyûjteményt október
6-ig tekinthetik meg az
érdeklõdõk. (Nyitva tar-
tás: hétfõ kivételével na-
ponta 10-tõl 18 óráig.
Cím: Kiscelli utca 108.)

Csomagoljam?

BIZTOSÍTÓK SZÉKHÁZAI. A Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum legújabb idõszaki kiállítása
a biztosítók budapesti székházait mutatja be. A kiállítás
június 23-ig látható, hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18
óráig. (Cím: Korona tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)

obuda_2013_09.qxd  2013.05.06.  14:45  Page 27



2013/9. szám28
Sport

Van egy jó és egy rossz hí-
rünk az Óbudai Kaszások-
kal kapcsolatban. 

A jó hír a Magyar
Kosárlabdázók Or-

szágos Szövetségétõl ér-
kezett, ahol akadémiai
minõsítéssel ismerték el
a klub szakmai prog-
ramját, vagyis Óbudán
elsõként kapott zöld utat
valamely sportág akadé-
miai szintû mûvelése. 

A kevésbé jó hír az NB
I.B osztályú kosárlabda-
csapattal kapcsolatos. Az
utóbbi években meg-
gyengült gárdát több jó
képességû játékos hagyta
el, ezért gyengébben sze-
repel. A távozók pótlását
saját nevelésû fiatalokkal
próbálja megoldani Var-
ga Mátyás vezetõedzõ.

Az élvonalban szereplõ
együttes a rájátszás idejé-
re olyan pozícióba került,
hogy jelentõsen már sem
javítani, sem rontani nem
tud helyezésén. A szak-
mai stáb a vezetõséggel

egyetértve úgy határozott,
hogy egy új, a jövõben
meghatározó szerepre ké-
pes együttes alapjait fogja
lerakni. A kitûzött cél
megvalósításában fõsze-
repet kapnak a tapasztalt
játékosok, akik köré épül
majd a lendületet adó sa-
ját nevelésû fiatal sereg.

A Gyõr és a Honvéd el-
leni mérkõzéseken már
látni lehetett a kezdeti, he-
lyenként még tétovának
tûnõ lépéseket. Sajnos,
mindkét találkozón ismét-
lõdtek a csapat „gyerme-
teg” hibái: a sok eladott
labda, a gyenge védeke-
zés és a gyakori koncent-
rációs szünetek. A remek
játékosok sorát felvonul-
tató Gyõr kemény diónak
bizonyult, a mérkõzés zö-
mében irányították a játé-
kot. A fiúk hiába nyerték
meg a harmadik negyedet,
a vendégek a végén rálép-
tek a gázra és 90:75-re
nyertek. A mérkõzésen ki-
emelkedõt nyújtott Dohar
István, a csapatkapitány

vállára vette a csapatot és
40 pontot - köztük hét tá-
volról eleresztett három-
pontost - dobott, vagyis
több kosarat szerzett, mint
társai együttvéve. 

Akövetkezõ fordulóban
a Honvéd ellen idegenben
is „építette” csapatát Varga
Mátyás, ezúttal a tehetsé-
ges Horváth Bendegúzt
dobta a mélyvízbe. A
71:59-es vereség fájó
ugyan, de a jövõ sikereiért
áldozatokat kell hozni. 

A mesteredzõ vélemé-
nye: - Egyelõre ott tar-
tunk, hogy nem tudjuk
kihasználni a kellõ alkal-
makat. A játékosokból
hiányzik a szükséges
koncentráció, közben
menetrendszerûen jön-
nek az alapvetõ hibák.
Csak sokkal jobb véde-
kezéssel lesz esélyünk
bárki ellen nyerni. Kap-
kodásra nincs okunk,
megyünk tovább a kije-
lölt úton.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert 

Kosárlabda • A jövõ csapatát építik

Akadémiai minõsítés az Óbudai Kaszásoknak 

A Gyõr elleni mérkõzésen Dohar István (sárga mezben) a
levegõ urának bizonyult

A Csillaghegyi Általános Is-
kola tanulóiból 2009 októbe-
rében megalakult a Hajnal-
csillag mazsorett csoport,
melynek vezetõje Somogyiné
Gál Hajnalka ekkor még csak
reménykedett tanítványai
késõbbi sikereiben.

Atemérdek munkával
eltelt négy év alatt

nagyot fejlõdött a lelkes
leánycsapat, jelentõsebb
fellépéseiken (Dunaúj-
város, Balatonboglár,
Balatonföldvár, Kiskõ-
rös, Eger, Budapest, Ka-
locsa) nagy közönségsi-
kert arattak. A szakma is
elismeri a lányok tudását,
több alkalommal arany
minõsítéssel jutalmazták
színvonalas mazsorett be-
mutatójukat, Földváron
például a „Legragyogóbb
arany oklevelet” vehették
át. Az iskolában nagy
népszerûségnek örvendõ
Somogyiné Gál Hajnalka
a kezdeti sikereken fel-

buzdulva már a jövõre is
gondolt, két éve megala-
kította a Csillagszem név-
re keresztelt utánpótlás
csoportot. 

- Nem is gondoltam
volna, hogy ekkora ér-
deklõdést vált ki a lá-
nyokból a „mazsorette-
zés” - utalt a kezdetekre a
csoport vezetõje. - Akik
jelentkeztek, valamennyi-
en vállalták a sok idõt és
energiát igénylõ gyakor-
lást, jutalmuk nem maradt
el, hiszen már eddig is
rengeteg élményben volt
részük a fellépések során.
Örömmel mondhatom,
hogy kapósak vagyunk,
iskolai és nyugdíjas ren-
dezvényeken, kerületi ün-
nepeken (a csoport bemu-
tatót tartott május 4-én,
Óbuda Napján a péterhe-
gyi piknik helyszínen, az
Aranypatkó Lovarda mel-
lett - a szerk.) lépünk fel,
emellett országos ma-
zsorett találkozókon több-

ször megmutathatjuk ma-
gunkat. Mindkét csoport
nagy büszkesége az isko-
lának és talán nem tûnik
szerénytelenségnek, ha
azt mondom, a kerületnek
is. Ezt bizonyítja az ön-
kormányzati támogatás,
az elmúlt évben például a

kapott pénzbõl csodaszép
mazsorett csizmákat kap-
tak a lányok. 

A csillaghegyi csilla-
gok sokat tesznek a fo-
lyamatos elismertség ér-
dekében. Rendszeresen
gyakorolnak, nyáron a
sóstói gyermektáborban
üdülve edzõtáboroznak
és mindig jól felkészül-

ve, izgatottan várják a
következõ fellépést. Az
aranyos lánykoszorú jö-
võbeli sikereinek bizto-
sítéka Somogyiné Gál
Hajnalka szakmai felké-
szültsége, fáradtságot
nem ismerõ munkája,
amihez egy önfeláldozó
szülõi csapat nyújt se-
gítséget.           Lovas A.

Mazsorettek Csillaghegyrõl
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a lakosság vé-
leményét kérte arról, hogy
2013-ban hová épüljenek új
fitnesz parkok. A szavazás-
ra bocsátott 11 helyszín kö-
zül négy park megépítésre
van lehetõség.

Aberuházás iránt ér-
deklõdõk e-mail-

ben, postai úton, valamint
a kihelyezett gyûjtõur-
nákba dobott szavazócé-
dulákon is jelezhették,
mely helyszínen szeret-
nék az új fitnesz parkok
felépítését. A szavazás si-
keresen lezárult.

A közel 2400 beérke-
zett szavazat összesítése
alapján a Gyógyszergyár
lakótelep kapta a legtöbb
voksot, majd a Mókus ut-
cai iskola elõtti terület,
aztán a Kerék utcai iskola
mögött (a kerített focipá-
lya mellett, a Kerék utca
22. sarkánál), végül pe-
dig az Óbudai Kulturális
központ udvara (San

Marco utca 81.) A sza-
vazást kezdeményezõ
önkormányzat minden
résztvevõnek köszöni az
aktivitását.

A parkok megépítése a
közbeszerzési eljárást
követõen rövid idõn be-
lül elindul. (A hirdet-
mény megjelenésétõl a
kivitelezõ kiválasztásáig
az eljárás átfutási ideje
néhány hónap.) A meg-
építésre az alkalmas ki-
vitelezõ kiválasztása
után nyílik lehetõség.

A lakosság véleménye
ugyan némiképp eltér az
önkormányzat által elõ-
zetesen tervezett helyszí-
nektõl, de természetesen
a szavazás eredményé-
nek megfelelõen, a leg-
több voksot kapott terü-
leteken épülnek meg az
új parkok. A további hét
helyszínre is szép szám-
mal érkeztek szavazatok,
melybõl az látható, hogy
ott is lenne igény hason-
ló eszközökre. A követ-

kezõ évben, a mostani-
hoz hasonlóan tervezni
fogja az önkormányzat

további fitnesz parkok
építését, és a szükséges
források megléte esetén

figyelembe veszi a most
elmaradt helyszínekre
érkezett igényeket is. 

Megvan a négy 
fitnesz park helyszíne

Ötödik alkalommal ren-
dezte meg Kozma Zsuzsan-
na fitnesz edzõ, zenepeda-
gógus az Óbudai Fitt Csa-
ládi Perceket április 19-én
a TVE mûfüves pályáján. 

A programban elsõ
alkalommal tartot-

ták meg a Fitt Anya Ver-
senyt, amelyre azok az
anyukák nevezhettek be,
akik hetente legalább há-
romszor edzenek, egész-
séges ételekkel táplálják
magukat és természete-
sen családjukat is. A
versenyben most elsõ

alkalommal mind a
nyolc fitt anyukát nyer-
tesnek hirdették, s így
mindannyian megkap-
ták a teljesítményüket
elismerõ szobrocskát.

A fitt napot Kelemen
Viktória alpolgármester
nyitotta meg. (d.)

Óbudai Fitt Családi Percek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs
ügyvéd minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. *
Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén
(legközelebb május 16-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mi-
hály miniszter, a Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásá-
ból dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap
második csütörtökén (legközelebb május 9-én) 18-tól 20 óráig az
Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szüksé-
ges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hím-
zõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából Bú-
zás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb június
6-án) 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást tart
az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus utca 1-3.Bejelentkezés: hét-
fõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kár-
pát Dániel (Jobbik Magyar-
országért Mozgalom) or-
szággyûlési képviselõ foga-
dóóráját minden hónap elsõ
péntekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában, illetve külön
idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel
@jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos or-
szággyûlési képviselõ fogadóórát tart.
Az érdeklõdõk a +36-20-770-6593-as
telefonszámon vagy a lajos.olah@
parlament.hu e-mail címen jelentkez-
hetnek idõpont-egyeztetés céljából. A
következõ fogadóóra témája: Merre
tovább Óbuda? EU-s források 2014-
2020. A témához kapcsolódó meg-
jegyzéseit, észrevételeit megküldheti
a fenti elérhetõségek valamelyikére.

Ötven évvel ezelõtt Párizsban ala-
kult meg a Nemzetközi Fair Play
Bizottság, mely útjára indított egy
nagyszerû hagyományt, a sport-
szerû versenyzõk kitüntetését.
Idén tizenegy díjazott vehette át
az elismerést a MOM Kulturális
Központban tartott díjátadón,
köztük az óbudai kötõdésû Gyurta
Dániel, olimpiai bajnok úszó.

A z eseményen többek közt
részt vett Simicskó István,

sportért felelõs államtitkár és
Borkai Zsolt, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke. Kamuti
Jenõ, a Magyar és a Nemzet-
közi Fair Play Bizottság elnö-
ke bejelentette, hogy két új ka-
tegóriával bõvítik a díjazottak

sorát. Jövõre az ifjúságiak (20
éves korig) és az amatõrök
sportszerû cselekedeteit külön
értékelik. 

Gyurta Dániel a rendezvé-
nyen a Fair Play cselekedet ka-
tegória trófeáját vehette át. Az
olimpiai bajnok úszó szüleinek
és családjának köszönte meg,
hogy õt és testvérét a szerény-
ség, a tisztelet és az alázat szel-
lemében nevelték. 

- Bárcsak ne lennék itt, és ne
foghatnám a díjat, hanem a ba-
rátom élne! - fogalmazott, majd
hozzátette: a legnagyobb örö-
möm az volt, hogy Alexander
Dale Oen családjának elvihet-
tem és átadhattam az olimpiai
aranyérem másolatát. Sz. Cs.

Fair Play-díj Gyurta Dánielnek

Fidesz Filmklub 
Cserhalmi Sára: Drága besúgott barátaim címû filmjét mutatják
be a Fidesz Filmklubban május 9-én 18 órától. A vetítés helyszí-
ne: Mi Mozink Óbuda (EuroCenter mozi, Bécsi út 154.) 
A vetítés után beszélgetés a film rendezõjével, Cserhalmi Sárá-
val, és a film producerével, Pusztai Ferenccel. A filmre kedvezmé-
nyes áron (500 forint) lehet jegyeket igényelni Havadi Elzánál a
06-20-982-0358-as telefonszámon, e-mailen: havadielza.fidesz@
gmail.com, vagy a Békásmegyeri Fidesz irodában (Hímzõ utca
1.), telefon: 453-2900, 06-20-200-0017.
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Szakápoló felvétele
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 Budapest,
Kiskorona utca 3.) felvételt hirdet szakápoló munkakör betöltésé-
re. A jelentkezés határideje: 2013. május 15. Pályázati feltételek:
felnõtt szakápoló, HÍD ápoló, diplomás ápoló végzettségek vala-
melyike; egészségügyi érettségi (általános ápoló, asszisztens). A
jelentkezéshez szükséges dokumentumok: szakképesítést iga-
zoló bizonyítvány másolata; fényképes szakmai önéletrajz; érvé-
nyes egészségügyi regisztrációs kártya. A pályázat benyújtásá-
nak módja: elektronikus úton, a honti.szilvia@kszki.obuda.hu
címre. Postai úton az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
(1036 Budapest, Kiskorona utca 3.) címére. A borítékon kérik fel-
tüntetni a munkakör megnevezését: „szakápoló”.
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